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A Câmara Municipal de Santo Tir-
so tem no terreno várias medi-
das de apoio social e económico, 
com vista a reduzir os impactos 

causados pela pandemia da Covid-19, 
num investimento de mais de meio mi-
lhão de euros. Depois das anunciadas em 
março, e que estavam em vigor até 31 de 
maio, o presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, decidiu 
prolongar e reforçar as medidas até dia 
31 de julho. “As necessidades vão sendo 
diferentes, à medida que vamos cami-
nhando no tempo e, por isso, é preciso 
um contacto muito estreito com as pes-
soas, por forma a adequar as respostas 
aos problemas do momento”, justificou 
Alberto Costa. Ao todo, acrescenta o pre-
sidente da Câmara de Santo Tirso, “esta-
mos a falar num investimento de 515 mil 
euros por parte do Município só para es-
tas medidas de apoio económico e social. 
Mas mais importante do que o investi-
mento, é perceber que as medidas estão 
no terreno e vão ao encontro das neces-
sidades das empresas e da população”.

1. COMÉRCIO LOCAL
Com a reabertura de cafés, pastelarias 
e restaurantes, a 18 de maio, a Câmara 
de Santo Tirso decidiu autorizar a cria-
ção ou ampliação de esplanadas. “Tra-
ta-se de uma medida excecional e tem-
porária, que, naturalmente, obedecerá a 
regras, mas que poderá ter um impacto 
muito importante a nível económico nos 
estabelecimentos comerciais”, defendeu 
Alberto Costa, referindo-se às regras de 
segurança impostas por razões de saúde 
pública de supressão de lugares nestes 
espaços, para garantir o distanciamento 
social. Por outro lado, continuam em vigor 
muitas outras medidas que são “um sinal 
claro e inequívoco” do apoio da Câmara 
de Santo Tirso ao comércio local. Assim, 
desde março e até 31 de julho, encontra-
-se em vigor:
• Suspensão dos pagamentos de 

licenças referentes às esplanadas 
dos estabelecimentos ligados à 
restauração 

• Suspensão do pagamento de 
licenças de exploração da 
publicidade 

• Suspensão do pagamento de 
parcómetros 

• Suspensão do pagamento de rendas 

dos estabelecimentos comerciais 
propriedade do Município, 
nomeadamente os que estão 
localizados na Fábrica de Santo 
Thyrso, Praça Coronel Baptista 
Coelho, Central de Transportes,  
entre outros

• Suspensão do pagamento de rendas 
dos espaços em funcionamento no 
Mercado Municipal 

• Suspensão do pagamento de taxas 
da Feira Semanal de Santo Tirso 

• Linha de apoio ao empresário, 
através do Invest Santo Tirso

• Corredor verde para otimização 
dos prazos de licenciamento para 
projetos de investimento privado

2. POPULAÇÃO
Também em termos sociais, as medidas 
implementadas pela Câmara de Santo 
Tirso serão alargadas. “Apesar deste re-
gresso faseado à normalidade, sabemos 
que muitas famílias estão a viver com di-
ficuldade. A autarquia reforça, por isso, os 
programas municipais e irá manter todas 
as respostas sociais que tem no terreno”, 
explica o presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Alberto Costa. A saber:
• Reforço de 100 mil euros no 

orçamento previsto para o Subsídio 
Municipal ao Arrendamento, 
destinado a financiar o valor mensal 
da renda

• Duplicação do orçamento previsto 

no Programa Municipal de 
Emergência Social (PMES), destinado 
a pagamentos das faturas da luz, 
gás, renda, medicamentos ou 
alimentação

• Alargamento do PMES a apoios para 
aquisição de materiais de proteção 
individual, nomeadamente máscaras

• Distribuição de kits de equipamentos 
de proteção individual a Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, 
forças de segurança e técnicos de 
saúde. 

• Programa “Todos cuidamos de 
todos” em articulação com as juntas 
de freguesia, para responder às 
necessidades sociais da população

• Linha de apoio psicológico
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MÊ
S Câmara de Santo Tirso tem várias medidas de apoio ao comércio e à população

Crise provocada pelo novo coronavírus exige medidas excecionais 

Mais de meio milhão para 
apoios sociais e económicos 
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O mundo está a aprender a viver com a Covid-19. E isto significa, inevitavelmente, 
que é possível continuarmos com as nossas vidas.

Para além do baixo número de pessoas infetadas, Portugal apresenta taxas de 
mortalidade inferiores a Espanha, França, Itália, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Sué-
cia, entre muitos outros. O que comprova que aquilo que fizemos, fizemos bem. O 
que evidencia a excelente resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde. O que de-
monstra, ainda, o sentido de responsabilidade dos portugueses.

Está na altura de regressarmos à normalidade. Não como a conhecíamos antes da 
pandemia, mas com os cuidados necessários: o distanciamento social, a etiqueta res-
piratória ou a higienização das mãos. A confiança deve regressar, na certeza de que 
cada um tem um papel ativo e preponderante para travar a propagação da doença.

Acredito que o exemplo que os portugueses deram na altura de recolhimento so-
cial pode também ser dado, agora, nesta fase de desconfinamento. Disso tem sido, 
já, evidente as medidas adotadas por muitas empresas e comerciantes que retoma-
ram a sua atividade, cumprindo as orientações da Direção-Geral de Saúde.

É crucial que se devolva a confiança e que as nossas rotinas, com novos hábitos, 
possam ser retomadas. Para bem da sociedade, para bem da economia. 

Em Santo Tirso, também saberemos dar o exemplo. Todos cuidamos de todos!

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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Todos cuidamos de todos!



F oram várias as medidas 
que no mundo, no país e 
em Santo Tirso foram sen-
do adotadas, ao longo dos 

últimos meses, para combater a 
Covid-19. Desde medidas mais 
severas, que conduziram ao en-
cerramento de espaços públicos 
e privados, bem como a suspen-
são de eventos, às preventivas 
com a rápida instalação de cen-
tros de acolhimento municipal, 
um hospital de campanha, cen-
tros de rastreio e ações de hi-
gienização. O Plano Municipal 
de Emergência de Santo Tirso 
foi acionado, as pessoas fica-
ram em casa e estabeleceram-
-se regras de isolamento e dis-
tanciamento social. Desde o dia 
18 de março, com a declaração 
do Estado de Emergência em 
Portugal, a vida mudou e foram 
já várias as etapas pelas quais 
a população passou. 

À semelhança do que acon-
teceu um pouco por todo o 
país, em Santo Tirso a reação 
à ameaça da nova pandemia 
também foi rápida, tendo como 
principal preocupação não dei-
xar ninguém para trás. O pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, 
recorda que os primeiros dias 
após a declaração sobre o Es-
tado de Emergência “foram mui-
to importantes”. “Era necessá-
rio, de uma forma muito rápida 
e cirúrgica, colocar no terreno 
respostas capazes de responder 
aos novos desafios. Estávamos 
perante uma situação nunca vi-
vida e, por isso, era crucial de-
senvolver medidas que garan-
tissem que os mais vulneráveis, 
nomeadamente os idosos e as 
famílias carenciadas, não fos-
sem deixados ao abandono”, 
explica.

Trabalho em rede
A articulação que a Câmara 

Municipal de Santo Tirso pro-
moveu com as entidades locais, 
desde as juntas de freguesia, 
às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, passan-
do pelas entidades de saúde, 

responsáveis, nomeadamente a 
Administração Regional de Saú-
de do Norte para a importância 
de termos um centro de rastreio 
no Município. Sem esse trabalho, 
nada do que foi colocado no ter-
reno teria sido possível”, defende 
Alberto Costa. 

Numa fase em que o descon-
finamento começa a ser uma 
realidade, ainda que com restri-
ções e regras apertadas, o pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso acredita que é pre-
ciso continuar a transmitir uma 
mensagem de esperança: “Esta 
é uma das mais duras batalhas 
que o país e o mundo estão a 
viver, mas iremos, com certeza, 
ganhar a guerra contra esta pan-
demia. Santo Tirso continuará a 
dar o exemplo”.

forças de segurança, corpora-
ções de bombeiros, agentes da 
proteção civil e paróquias, foi 
crucial no alcance das medidas. 
Segundo Alberto Costa, foi pos-
sível “estabelecer um plano de 
atuação em rede e, desta forma, 
atuar no terreno com respostas 
concretas”.

Uma das primeiras medidas 
a ser lançada pela Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso foi, exa-
tamente, o programa “Todos 
cuidamos de todos” que, rapi-
damente, se assumiu como o 
slogan de campanha de toda as 
ações que têm sido levadas a 
cabo. “Era importante valorizar 
o facto de todos termos um pa-
pel ativo no combate ao novo 
coronavírus, mesmo que fosse 
ficando em casa”, aponta. 

Em articulação com as 14 jun-
tas de freguesia do Município, 
o programa conseguiu garan-
tir apoio domiciliário a idosos 
e pessoas isoladas socialmen-
te, assegurando o transporte de 
medicamentos e alimentação. 
“As necessidades básicas das 
pessoas tinham de ser garan-
tidas. Felizmente, num período 
de crise foi um enorme orgulho 
perceber que a população se 
uniu. Aliás, a adesão que a Câ-
mara Municipal de Santo Tirso 
obteve quando lançou a bolsa 
de voluntariado foi exemplar”, 
elogia Alberto Costa. 

Da mesma forma, também as 
unidades hoteleiras do Municí-
pio se uniram e disponibilizaram 
uma bolsa de alojamento local 
para os profissionais de saúde 

que estão na linha da frente no 
combate ao novo coronavírus.  

Testar, testar, testar!
E numa altura em que “tes-

tar, testar, testar” eram pala-
vras de ordem, a 28 de março, 
o Município de Santo Tirso viu 
entrar em funcionamento o pri-
meiro Centro de Rastreio à Co-
vid-19, localizado na Escola de 
S. Rosendo. O espaço, cedido 
pela Câmara Municipal de San-
to Tirso, ficou sob a gestão do 
Laboratório Germano de Sousa. 
Já sob a coordenação do Agru-
pamento de Centros de Saúde 
de Santo Tirso/Trofa foi aberto 
um segundo centro de despista-
gem ao novo coronavírus, a 22 
de abril. “Fizemos o nosso traba-
lho. Sensibilizamos as entidades 

AÇÕES DE PROTEÇÃO 

E RASTREIO NAS IPSS

Com uma estratégia de com-
bate à pandemia da Covid-19 
bem definida, a Câmara de San-
to Tirso atuou em várias frentes, 
numa tentativa de controlar o 
contágio e diminuir os efeitos da 
pandemia na população sénior, 
que representa um dos grupos 
de risco. No que diz respeito aos 
lares e Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS), o 
combate fez-se quer ao nível da 
distribuição de equipamentos de 
proteção individual, quer da rea-
lização de rastreios à Covid-19.

Ao todo, foram realizados cer-
ca de dois mil testes de despis-
tagem em 10 lares propriedade 
de instituições públicas e em 
quatro privados, numa ação dia-
logada entre a Câmara Municipal 
de Santo Tirso, a Administração 
Regional de Saúde do Norte e o 
secretário de Estado coordena-
dor do Estado de Emergência na 
zona norte do País. Para além 
disso, 20 equipamentos sociais 
de cariz residencial receberam 
equipas multidisciplinares cons-
tituídas por técnicos da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, da au-
toridade de Saúde Pública local e 
da Segurança Social, com o ob-
jetivo de articular a melhor res-
posta em caso de emergência e 
garantir o cumprimento das nor-
mas e orientações estabelecidas 
de combate à pandemia.

Para assegurar a proteção dos 
profissionais que trabalham nas 
instituições e todas as pessoas 
que têm aos seus cuidados, a 
autarquia distribuiu, ainda, equi-
pamentos de Proteção Individual 
por 13 IPSS e oito entidades na 
área da saúde e proteção Civil. 
A distribuição tem sido feita de 
forma continuada, representou, 
até ao momento, um total de 11 
mil luvas, 4500 máscaras, 850 
fatos de proteção e 850 viseiras.

A acão de entrega de material 
de proteção individual vai ma-
ner-se durante o mês de junho.

ESCOLAS 

COM COMPUTADORES 

E TRANSPORTE 

ASSEGURADOS

A Câmara Municipal de San-
to Tirso disponibilizou, no arran-
que do terceiro período, 200 ta-
blets, 200 computadores e 400 
ligações de internet a todos os 
alunos do 1º ao 12º ano que fre-
quentem os quatro agrupamen-
tos de escolas do Município e a 

Escola da Ponte. O investimento 
de cerca de 155 mil euros teve 
como objetivo garantir o acesso 
em igualdade de circunstâncias 
dos alunos ao ensino à distância, 
em virtude do encerramento das 
escolas provocado pela pande-
mia da Covid-19. A distribuição 
dos equipamentos disponibili-
zados pela Câmara Municipal de 
Santo Tirso foi realizada pelos 
quatro agrupamentos de esco-
las, com base nas necessidades 
que cada um detetou nos vários 

níveis de ensino.
A par dos equipamentos in-

formáticos, a Câmara Municipal 
de Santo Tirso garantiu, ainda, 
o transporte dos alunos do 11º e 
12ºanos para os estabelecimen-
tos de ensino, que retomaram as 
aulas presenciais a 18 de maio. 
No total, oito miniautocarros e 
duas carrinhas de nove lugares 
fazer o transporte de 293 alu-
nos às escolas D. Afonso Henri-
ques, em Vila das Aves, D. Dinis 
e Tomaz Pelayo, em Santo Tirso. 
Para além do uso obrigatório de 
máscara, foi garantida a lotação 
de apenas dois terços do total 
de passageiros e são realizadas 
ações de desinfeção das viaturas 
no final de cada circuito. 

CENTROS 

DE ACOLHIMENTOS 

E HOSPITAL 

DE CAMPANHA 

PREPARADOS

De forma a antecipar cenários 
mais catastróficos provocados 
pela pandemia, como os vividos 
em países como Espanha ou Itá-
lia, a Câmara Municipal de Santo 
Tirso avançou com a instalação 
de um Hospital de Campanha na 
Escola S. Rosendo e com a cria-
ção de cinco Centros de Acolhi-
mento Municipal, dispersos pelo 
concelho.  A estrutura hospitalar, 
com capacidade para 63 camas 
disponíveis para acolher utentes 
do Serviço Nacional de Saúde, fi-
cou sob a gestão do Centro Hos-
pitalar do Médio Ave.

Já o Pavilhão Desportivo Mu-
nicipal e os pavilhões das esco-
las de Agrela, no Vale do Leça; 
D. Afonso Henriques, na Vila das 
Aves; S. Martinho do Campo, na 
zona nascente; e Instituto Nun’Al-
vres, em Além-Rio, passaram a 
ter disponíveis 300 camas, para 
fazer face às necessidades de 
saúde pública das populações 
do Município e Municípios do dis-
trito do Porto.

O presidente da Câmara Municipal, Alberto Costa, no Centro de Coordenação Operacional na Fábrica de Santo Thyrso

Todos os lares do Município foram testados contra a Covid-19

Centros de Acolhimento Municipal preparados pela Câmara

Alunos do 11º e 12º transportados pelo Município

Santo Tirso unido no combate à pandemia da Covid-19
2000
TESTES
EM LARES

14 
LARES TESTADOS

11 mil LUVAS

4500 MÁSCARAS

850 FATOS

850 VISEIRAS

5
CENTROS DE ACOLHIMENTO  
COM UM TOTAL DE 

300 camas

2
CENTROS DE RASTREIO  
À COVID-19

200 TABLETS

200 COMPUTADORES

400 LIGAÇÕES  
DE INTERNET A TODOS OS 
ALUNOS DO 1.º AO 12.º ANO 
DE ESCOLARIDADE

1 
HOSPITAL DE CAMPANHA  

63
CAMAS
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Menos de três meses depois do 
primeiro caso de coronavírus 
ter sido diagnosticado em Por-
tugal, máscaras, distanciamen-

to social e higienização das mãos fazem 
agora parte do nosso dia a dia. Até que 
seja descoberta uma vacina para a Co-
vid-19, teremos de nos adaptar a novas 
regras de convivência no espaço públi-
co, até lá, prevenir continua a ser o me-
lhor remédio.

Há ainda muita incerteza em relação ao 
novo coronavírus, mas uma coisa é certa: 
a transmissão é feita através do contacto 
próximo com pessoas infetadas, principal-
mente através de gotículas que são proje-
tadas quando se tosse ou espirra. Essas 
gotículas podem também contaminar obje-
tos e superfícies em que, posteriormente, 
tocamos. Assim, o uso de máscara, a ma-
nutenção de uma distância de segurança 
entre pessoas e a desinfeção das mãos 
são a melhor forma de evitar o contágio 
e passaram, por isso, a ser obrigatórios.

De uma forma generalizada, lojas, ser-
viços e transportes públicos, passaram a 
exigir, desde 4 de maio, dois metros de 
distância entre pessoas bem como a uti-
lização de máscara. Sempre que está em 
causa o manuseamento de objetos, pas-
sa também a ser obrigatória a higieniza-
ção das mãos.

O isolamento social forçado, provo-
cado pelo novo coronavírus, trouxe-nos 
uma mudança profunda na forma de nos 
relacionarmos com o mundo, em todas as 
áreas da nossa vida. Seja trabalho, saúde 
ou lazer, a nossa interação passou a ser 
feita, preferencialmente, de forma digital.

Ferramentas como Skype, Teams, Zoom 
ou Facetime, até então usadas de forma 
pontual e em contextos informais, são 
agora utilizadas em larga-escala, nas mais 
diferentes áreas da nossa vida e teletraba-
lho, telescola ou telessaúde, são palavras 
que rapidamente entraram no nosso léxi-
co, e, aparentemente, vieram para ficar.

Até então afastado da sociedade por-
tuguesa, o teletrabalho passou a ser uma 
realidade para grande parte da popu-
lação, durante o período de quarente-
na. Neste momento, continua a ser obri-
gatório por lei nas situações em que as 
funções assim o permitam. A partir de 
1 de junho, o teletrabalho deixa de ser 
obrigatório e serão retomadas as re-
gras laborais normais, havendo a pos-
sibilidade de trabalhadores e empresas 
acordarem entre si a manutenção do 
regime de teletrabalho. Para se infor-
mar sobre os direitos dos trabalhado-
res no contexto da pandemia, consulte 

a página de perguntas e respostas da 
Segurança Social: www.seg-social.pt/
covid-19-perguntas-e-respostas.

Forçados a ficar em casa desde o en-
cerramento dos estabelecimentos de 
ensino, a 18 de março, também os mais 
pequenos tiveram que se adaptar, rapi-
damente, à nova realidade das aulas à 
distância. No caso dos alunos do ensi-
no básico, ou seja, do 1º até ao 9º ano, 
o último período letivo arrancou, a 20 
de abril, com a nova telescola, que ago-
ra ganhou o nome de #EstudoemCasa. 
Para além das aulas passarem no canal 
de televisão RTP Memória, todos os con-
teúdos estão também disponíveis no site 
da RTP: rtp.pt/play/estudoemcasa. De 
uma forma generalizada, os alunos de 
todos os anos de ensino passaram a ter 
aulas à distância através de plataformas 
de reunião virtuais.

Mas não foi só o trabalho e a escola 
que passaram para o mundo digital e a 
ser realizado à distância. O isolamento 
social gerado pela pandemia tem também 
contribuído para que se tenha registado 
uma mudança nos hábitos de consumo, 
verificando-se um grande aumento das 
compras online. Esta mudança obrigou as 
empresas portuguesas a adaptarem-se e 

darem, em pouco tempo, um verdadeiro 
salto tecnológico. Grande parte da legis-
lação sobre transações por via eletrónica 
é comum a todos os países da União Eu-
ropeia. Pode encontrar informação sobre 
quais os direitos garantidos aos consu-
midores nas compras online, na página 
do Centro Europeu do Consumidor em 
Portugal: cec.consumidor.pt.

Outra das novidades trazidas pelas 
restrições impostas pela Covid-19 são as 
consultas médicas à distância. Ligar para 
o hospital, marcar uma consulta e espe-
rar pelo telefonema ou videochamada de 
um médico passou a ser uma boa solu-
ção para resolver algumas situações. De 
forma a reforçar a capacidade de presta-
ção de cuidados de saúde à população, 

garantindo qualidade nas consultas de 
acompanhamento durante a pandemia, 
durante o mês de abril foi disponibiliza-
da uma nova plataforma de telessaúde 
em várias unidades hospitalares do Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS). No mesmo 
sentido, tem-se registado um aumento 
exponencial da prescrição eletrónica de 
receitas e exames médicos. Pode encon-
trar todas as aplicações móveis do Ser-
viço Nacional de Saúde na página spms.
min-saude.pt. 

Podem ser de dois tipos, máscaras 
descartáveis, utilizadas, por exemplo, 
pelos profissionais de saúde, ou sociais/
comunitárias, máscaras reutilizáveis, de 
tecido – de preferência uma combina-
ção de algodão e poliéster - que podem 
ser feitas em casa. Qualquer que seja 
a opção deve ter em conta algumas re-

gras. A máscara deve usar-se ajustada 
à cara e deve ser sempre trocada quan-
do estiver húmida. No caso das másca-
ras sociais, pode existir uma bolsa, por 
dentro, para colocação de um filtro que 
garante maior proteção. A manipulação 
da máscara deve ocorrer sempre com as 
mãos lavadas. 

A utilização de máscara é obrigatória em espaços fechados

Aprender a conviver com o vírus

NOVAS FORMAS DE NOS RELACIONARMOS COM O MUNDO

MÁSCARAS  

COMO HIGIENIZAR AS MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS?
• Não usar álcool nem lixívia
• Lavar, preferencialmente, na máquina, a 60 graus e com detergente 
• Podem ser lavadas à mão, ficando de molho durante um período de 20 a 30 

minutos
• Devem ser secas ao ar e não na máquina de secar
• Podem ser passadas a ferro
• Devem ser armazenadas numa bolsa lavada e fechada

Deve cobrir  
o nariz e o queixo

Deve ser colocada  
e removida pelos  
elásticos, nunca  

pela parte da frente

As pregas ficam  
sempre viradas  

para baixo

As máscaras descartáveis  
devem ser colocadas  
no lixo indiferenciado

2 m

6 7MAIO 2020 • JORNAL MUNICIPAL JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #22

ATUAL ATUAL



A nova realidade 
de Santo Tirso

8 9MAIO 2020 • JORNAL MUNICIPAL JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #22



F igura incontornável do 
Município de Santo Tirso, 
Asuil Dinis Linhares Car-
neiro era dono de uma 

persistência que o impedia de 
desistir das causas que abraça-
va. A calma com que enfrenta-
va as adversidades caminhava 
lado a lado com a frontalidade 
e o desassossego que todos lhe 
conheciam. Foi, entre os vários 
cargos que assumiu ao longo da 
vida, o primeiro presidente da 
Câmara Municipal de Santo Tirso 
no Portugal democrático. 

“Um homem de causas, com 
uma enorme dimensão social, 
que dedicou grande parte da sua 
vida à comunidade”. Foi desta 
forma que o presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, descreveu Asuil 
Dinis, no dia da notícia da sua 
morte, a 27 de abril, anunciando 
que o Município permaneceria 
três dias luto em sua homena-
gem. “Tenho a certeza de que o 
seu trabalho não será esqueci-
do, e que a sua memória vive-
rá em todos os que com ele se 
cruzaram”, enfatizou, ainda, Al-
berto Costa, num voto de pesar 
votado por unanimidade em re-
união do executivo municipal de 
30 de abril.

Asuil Dinis foi um dos gran-
des rostos do pós 25 de Abril em 
Santo Tirso e poucos são aque-
les que, sendo do Município, não 
terão ouvido falar do seu percur-
so enquanto primeiro presidente 
da autarquia. Asuil Dinis foi elei-
to em 1976, mas tomaria posse 
apenas no ano seguinte. Defen-
sor acérrimo da Liberdade, lutou 
toda a vida pelas causas e direi-
tos que considerava inalienáveis. 

Homem da política, não vira-

va as costas a um bom debate 
e defendia as suas convicções 
com caráter e elevado sentido 
de justiça. Formou-se em Direito, 
mas também em Teologia e não 
negava a sua ligação à religião. 
Em 1980, falhou a reeleição e 
assumiu o papel de vereador. 
Em 1986, foi eleito presidente da 
Assembleia Municipal de Santo 
Tirso, cargo que desempenhou 
até 1990.

A partir dos anos 90, Asuil Di-

nis optou por se afastar de cargos 
políticos, mas manteve-se fiel à 
causa pública, assumindo a sua 
dedicação à Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários 
de Santo Tirso. Foi presidente dos 
“vermelhos” durante 19 anos e 
fez parte da direção durante mais 
10. Defendeu a construção de um 
novo quartel para a corporação 
e viu nascer o edifício da autoria 
do arquiteto Álvaro Siza Vieira. 

Em 2019, foi umas das figuras 

de destaque da cerimónia do 25 
de Abril em Santo Tirso. Contou 
a história de como é viver sem 
liberdade, da importância de lu-
tar por ela. Solidário, generoso, 
sábio e coerente, Asuil Dinis fa-
leceu a 27 de abril de 2020. O 
Município que ajudou a crescer 
dedicou-lhe três dias de luto 
municipal. As bandeiras a meia 
haste relembravam o que todo o 
concelho repetia: “Foi uma gran-
de perda para Santo Tirso”.

6 MAR — 6 SET
NOVA DATA

Em 2019, foi umas das figuras de destaque da cerimónia do 25 de Abril em Santo Tirso

Asuil Dinis dedicou-se à causa pública na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso

Tenho a certeza  
de que o seu trabalho 
não será esquecido, 
e que a sua memória 
viverá 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Município 
prestou homenagem
a Asuil Dinis
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O desporto foi o grande 
protagonista da edição 
de 2019 do Orçamen-
to Participativo Jovem 

(OPJ) de Santo Tirso. As preo-
cupações dos mais novos com 
a saúde e o bem-estar são cada 
vez mais evidentes e a prova dis-
so são os projetos de criação de 
um espaço de Street Workout, 
em Vila das Aves, e de um es-
paço desportivo em Monte Cór-
dova, os projetos mais votados 
na última edição do OPJ.

Pedro Paraty e Rui Carvalho 
desenvolveram a ideia de promo-
ver a atividade física e a prática 
desportiva ao ar livre. Avança-
ram com a proposta de criação 
de um espaço de Street Workout, 
em Vila das Aves, com um orça-
mento de 12 mil euros, e foram 
os mais votados da edição de 
2019. Os dois são, de resto, um 
exemplo de motivação, já que, 
ao voltarem a submeter a pro-
posta que tinham a apresenta-
do no OPJ 2018, “demonstraram 
o quão importante é a perseve-
rança”, elogiou o presidente da 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so, Alberto Costa, na cerimónia 

que decorreu no dia 21 de feve-
reiro, na Fábrica de Santo Thyrso, 
e durante a qual foram conheci-
dos os vencedores da edição do 
ano passado. 

Quem também levou para 
casa o título de vencedor e a 
certeza da implementação do 
seu projeto foi a dupla Luís Tor-
res e Rafael Leal. Fruto do proje-
to que submeteram, a freguesia 
de Monte Córdova irá ser dotada 
de um novo polidesportivo des-
tinado à prática de várias mo-
dalidades, nomeadamente fu-
tebol e basquetebol. O projeto 
tem um orçamento de 100 mil 
euros e foi pensado como uma 
forma de ajudar a combater o 
sedentarismo.

A colocação de um relvado 
sintético, a recuperação dos la-
vadouros de Monte Córdova, a 
construção da Praia Urbana, a 
criação de uma sala snoezelen 
e dinamização de um programa 
de deporto adaptado e a cons-
trução da Horta Urbana, foram, 
retrospetivamente, os projetos 
vencedores desde que o OPJ foi 
implementado pela Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, em 2014. 

Com 73 jovens na fase inicial, 
a edição de 2019 terminou com 
19 propostas submetidas a vo-
tação. Para além das propostas 
vencedoras, estavam a concur-
so a construção de um campo 
de padel, a requalificação de um 
parque de lazer e duas propos-
tas para construção de um cam-
po de minigolfe. Dentro dos pro-
jetos ao ar livre, destacaram-se 
duas propostas para criação de 
parques caninos.

Já no âmbito social, a criação 

de espaços de leitura inclusivos, 
um frigorífico solidário para dis-
ponibilizar comida, uma plata-
forma de apoio social e dois 
parques infantis adaptados es-
tiveram a votação.

Ambiente
O ambiente foi outra das 

áreas objeto de diferentes pro-
postas, uma para a instalação 
de “ecopontas” e “papachicletes” 
no concelho e outra para a im-
plementação de um sistema de 

reciclagem de embalagens ino-
vador que premeia a utilização.

Noutras vertentes, entre as 
propostas a votação estavam 
projetos para a implementação 
da primeira etapa do caminho 
de São Rosendo, a promoção da 
alimentação saudável em todas 
as escolas do 2º e 3º ciclos, a 
criação de um centro de apoio 
pedagógico na área 3D e ainda 
a intenção de dotar as corpora-
ções de bombeiros com Desfi-
brilhação Automática Externa.

O Orçamento Participativo Jo-
vem de Santo Tirso é um instru-
mento que tem como objetivo 
reunir opiniões e contributos da 
população jovem do Município, 
permitindo adequar as políticas 
públicas municipais às suas ne-
cessidades e perspetivas, tendo 
um orçamento disponível de 120 
mil euros. Desde 2018, os ven-
cedores são escolhidos, exclu-
sivamente, por jovens entre os 
12 e os 30 anos, residentes ou 
estudantes no concelho.

Presidente da câmara de Santo Tirso elogia participação dos jovensAtuação de Joana Guimarães

A edição do OPJ 2019 terminou com 19 propostas submetidas a votaçãoOs vencedores do OPJ 2019 com projetos para Vila das Aves e Monte Córdova

Momento em que foram conhecidos os vencedores

Há muita maior preocupação  
com o que é saudável, com o desporto  
e o património 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo Tirso

Queremos que os jovens sejam  
mais ativos na vida cívica 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo Tirso

“Nesta edição, ganham as 
duas freguesias, o concelho 
e, acima de tudo, ganha a de-
mocracia”. A reação do pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, reflete o aumento da par-
ticipação dos jovens naquela 
que foi a sexta edição do Or-
çamento Participativo Jovem, 
promovido pela autarquia. 
“Queremos que os jovens se-
jam mais ativos na vida cívi-
ca, que participem e mesmo 
quando não conseguem atin-
gir os seus objetivos, devem 
rever os seus projetos e não 
desistir de participar”, desa-
fia Alberto Costa.  

A edição do OPJ 2019, em 
Santo Tirso, contou com um 
aumento de 68 por cento no 
número de votantes, em rela-
ção ao ano anterior. No total, 
houve 848 jovens a escolhe-
rem os vencedores, entre as 
19 propostas finalistas. Para 
além disso, o presidente da 
Câmara Municipal de Santo 
Tirso garante ter sido “notório 
o aumento da qualidade dos 
projetos”. “Há muito maior 
preocupação com aquilo que 
é saudável, com o desporto 
e o património, mas também 
com a forma como os projetos 
são apresentados e sustenta-
dos”, conclui Alberto Costa.

“GANHA A DEMOCRACIA”

Edição 2019 ficou marcada pelo aumento da participação dos jovens

Street Workout 
e espaço desportivo 
vencem OPJ Finalistas de olho no desporto e bem-estar
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O Relatório e Contas de 2019 da 
Câmara de Santo Tirso apre-
senta um aumento de 9,3 por 
cento das receitas face ao 

ano anterior, fruto do desenvolvimen-
to económico que se tem vindo a sen-
tir no Município. O ano fica marcado, 
ainda, por um resultado líquido histó-
rico e uma poupança corrente de sete 
milhões de euros, uma das mais altas 
de sempre, consolidando uma descida 
da dívida que, desde 2013, já diminuiu 
18 por cento.

O presidente da Câmara, Alberto Cos-
ta, acredita que o Município encerrou 
2019 “ainda melhor preparado para, es-
truturalmente, dar corpo às políticas su-
fragadas pela população de Santo Tir-
so” e sublinha ter sido um ano em que 
“Santo Tirso voltou a melhorar o nível 
de vida da população”. O Relatório e 
Contas de 2019 foi aprovado por maio-
ria, em reunião do executivo camarário 
a 30 de abril, e dá continuidade à tra-
jetória iniciada em 2013. 

Em 2019, Santo Tirso consolidou os 
indicadores positivos em dimensões 
contabilísticas estruturantes, seja ao 
nível do endividamento, da capacidade 
de endividamento, da dívida de curto, 
médio e longo prazo ou dos valores de 

investimento. Comparativamente a 2018, 
a receita municipal cresceu 3,4 milhões 
de euros, o que se traduz num aumento 
de 9,3 por cento. Resultados que Alber-
to Costa garante estarem diretamente 
ligados ao desenvolvimento económico. 
“É importante perceber que esta subida 
não está relacionada com a carga fiscal, 
já que, essa, se manteve em linha com 
a opção política tomada por este exe-
cutivo de aliviar as famílias e as empre-
sas em cerca de dois milhões por ano”, 
explica o presidente da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, realçando que “é, de 
facto, o ambiente económico municipal 
que ajuda a explicar a subida da receita”.

Boom empresarial
No relatório da prestação de contas, 

fica ainda evidenciado o resultado líqui-
do de 2,9 milhões de euros, o valor mais 
alto desde que este executivo municipal 
tomou posse, quando, em 2014, fora ne-
gativo em 2,3 milhões de euros. Parale-
lamente, surge uma poupança corrente 
de sete milhões de euros, uma das mais 
altas, e a uma taxa de execução a atingir 
os 76,5 por cento. “Este é um exercício 
de transparência e responsabilidade, 
priorizando a população e os agentes 
económicos”, defende Alberto Costa, 

apontando que “mais de 60 por cento 
dos investimentos foram dirigidos às 
funções sociais e foi registado um boom 
empresarial, com entrada de investimen-
to privado e crescimento das empresas 
locais e do mercado imobiliário”.

Em termos absolutos, o Município 
investiu mais em 2019 do que no ano 
anterior: 11,6 milhões de euros para 10 
milhões, ou seja, mais 1,6 milhões de 
investimento. 

“As empresas tiveram melhores con-
dições para crescer, por via do alívio 
da carga fiscal, e outras optaram por 
se instalar em Santo Tirso devido às 
condições de atração de investimento; 
as famílias vivem melhor, com devolu-
ção de rendimentos e apoios sociais, e, 
sempre que estão em causa as neces-
sidades da população, em oposição às 
contas, não hesitamos em beneficiar a 
comunidade”, realça.

Na mesma linha, a dívida global vol-
tou a cair, confirmando o esforço iniciado 
em 2013 de redução do passivo exigível, 
que, em seis anos, já foi encurtado 6,1 
milhões de euros, o que representa uma 
queda de 18 por cento. O Município goza 
ainda de uma elevada taxa de endivida-
mento, estimada em cerca de metade da 
capacidade máxima permitida por lei.

BREVES

Benefícios no IRS
Santo Tirso é um dos 134 municípios, a ní-
vel nacional, que está a devolver IRS aos 
contribuintes do Município. No distrito do 
Porto, só mais três municípios o fazem e na 
Área Metropolitana do Porto (AMP) apenas 
cinco. Anualmente, é transferido para as au-
tarquias o equivalente a cinco por cento da 
receita de IRS cobrada nos concelhos, mas 
a Câmara de Santo Tirso tem vindo a devol-
ver parte da verba que lhe cabe em prol dos 
contribuintes residentes no concelho. A re-
dução do imposto, em Santo Tirso, resulta 
da decisão do executivo municipal de bai-
xar de 0,5 por cento para 0,475 por cento 
a comparticipação a que tem direito no im-
posto cobrado pelo Estado. Em termos prá-
ticos, o desconto aplica-se no momento da 
liquidação do IRS: os contribuintes que pa-
gam irão liquidar um valor menor e quem 
recebe usufrui de um “bónus”.

Lixo mantém redução
O novo tarifário para os serviços de resíduos 
urbanos para 2020, em vigor a partir de ju-
nho, volta a prever uma redução entre dois 
e 10 por cento para os consumos entre os 15 
e os cinco metros cúbicos, respetivamente. 
Para a maioria dos consumidores particula-
res – que se situa em média nos 7,9 metros 
cúbicos – significa uma descida para 7,66 
euros por mês, contra os 8,30 euros supor-
tados até 2018, ou seja, de 7,7 por cento. O 
novo tarifário, estabelecido em função dos 
consumos de água e aprovado na reunião 
de câmara de 14 de maio prevê, também, 
uma redução de dois por cento/mês para 
os consumidores com 15 metros cúbicos e 
de 10 por cento para os consumidores com 
cinco metros cúbicos. A descida acontece 
também para os consumidores não domés-
ticos, em que a redução pode chegar aos 
34 por cento, para um escalão de 240 li-
tros/mês de produção de resíduos urbanos.

Subsídio bombeiros 
antecipado
Garantir melhores condições aos profissio-
nais de proteção civil durante a pandemia 
foi um dos principais fatores que levou a 
Câmara de Santo Tirso a antecipar a atri-
buição do subsídio anual às três corpora-
ções de bombeiros do Município. A medida 
pretendeu reforçar as condições dos pro-
fissionais de socorro no período de aler-
ta provocado pela pandemia da Covid-19. 
Em causa está a atribuição de um subsídio 
total anual de 120 mil euros distribuídos 
pelas três corporações do Município: Bom-
beiros Voluntários de Santo Tirso, Bom-
beiros Voluntários Tirsenses e Bombeiros 
Voluntários de Vila das Aves. 

O Relatório e Contas de 2019 apresenta um aumento de 9,3 por cento das receitas face a 2018

Câmara de Santo Tirso 
apresenta boas contas

ATUAL

Tem dúvidas  
sobre as medidas 
de apoio  
às empresas?
Nós esclarecemos!

ACIST 
252 808 280 
acist@acist.com.pt

INVEST Santo Tirso 
252 809 120 
invest@cm-stirso.pt



P romover a dinamização 
económica é um dos gran-
des objetivos por detrás 
da requalificação da Zona 

Empresarial do Alto da Cruz, em 
Santo Tirso. A obra já está em 
andamento e representa um in-
vestimento municipal na ordem 
dos 900 mil euros. A intervenção 
prevê a criação de uma rotunda e 
irá garantir significativas melho-
rias no ordenamento do território 
e na segurança.

Com 40 empresas instaladas 
atualmente e mais de 400 traba-
lhadores, na Zona Empresarial 
do Alto da Cruz irá nascer uma 
nova rotunda no fim do arruamen-
to que lhe dá acesso, de modo a 
garantir uma maior fluidez e se-
gurança no trânsito local, elimi-
nando o ponto de conflito entre 
diversos arruamentos. A rotunda, 
segundo os técnicos, é a única 
solução para acomodar, com fa-
cilidade, as inversões de marcha, 
especialmente numa zona onde 
circulam muitos veículos pesados.

Abrangendo uma área de in-
tervenção de cerca de 13 mil me-
tros quadrados, a Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso tem no 
terreno um projeto que preten-
de modernizar o espaço público 
e que representa um investimen-
to na ordem dos 900 mil euros.

“Esta obra está inserida na 
estratégia que tem vindo a ser 
levada a cabo pela autarquia na 
área do desenvolvimento das zo-
nas empresariais do Município”, 

alude o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, explicando a necessidade 
de dotar estas zonas de condi-
ções que permitam às empresas 
instaladas fazer face aos desa-
fios atuais. Por outro lado, conti-
nua, “queremos ser competitivos 
nesta área e criar condições para 
a instalação de novas empresas 
no Município”.

Para esta zona empresarial 

está prevista, ainda, a pavimen-
tação das vias de circulação au-
tomóvel, seja em pavimento be-
tuminoso, seja em pavimento 
granítico, bem como a colocação 
de infraestruturas de telecomu-
nicações, gás, abastecimento de 
água, saneamento, entre outras. 
A iluminação pública será reposi-
cionada, com recurso a tecnolo-
gia LED. As obras deverão estar 
concluídas em novembro.

O muro do cemitério de Vila 
das Aves, com uma extensão de 
88 metros e uma altura média 
de 10 metros, está a ser inter-
vencionado pela Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso. As obras 
pretendem regularizar questões 
de ordem estrutural, garantin-
do as máximas condições de 
segurança.

“Esta era uma situação que 
muito preocupava a população 
e que, agora, está finalmente a 

ser resolvida”, garante o presi-
dente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto Costa, dan-
do conta do investimento de cer-
ca de 120 mil euros que está a 
ser realizado: “Trata-se de uma 
obra de extrema importância na 
freguesia de Vila das Aves”.

Embora o estudo técnico que 
aferiu a estabilidade do muro te-
nha deixado claro que em mo-
mento algum a resistência estru-
tural esteve em causa, a Câmara 

Municipal de Santo Tirso con-
siderou que a obra de reforço 
e consolidação do muro do ce-
mitério deveria avançar, não só 
para garantir a segurança das 
pessoas que se deslocam àquele 
espaço, mas também para ates-
tar a segurança dos peões e dos 
automobilistas que circulam na 
rua lateral ao cemitério.

Os trabalhos de requalifica-
ção deverão estar concluídos no 
final de julho.

Um total de quase três de-
zenas de ruas em terra 
do Município de Santo 
Tirso estão pavimenta-

das. As obras, a maior parte das 
quais já concluídas, decorreram 
em 10 freguesias do concelho, 
em linha com um dos objetivos 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso: terminar com as ruas em 
terra. O investimento ronda os 
500 mil euros.

Desde janeiro, foram já reali-
zadas 27 intervenções para pavi-
mentação de ruas em terra, das 
quais apenas nove ainda não 
se encontram concluídas, mas 
já têm trabalhos a decorrer. As 
obras, levadas a cabo pelas jun-
tas de freguesia, são financiadas 
pela Câmara Municipal de San-

to Tirso através da atribuição de 
subsídios.

“Estamos a caminho, só no 
primeiro semestre deste ano, de 
ter menos 27 ruas em terra, com 
pavimentações realizadas em 10 
freguesias. A requalificação da 
rede viária é uma prioridade do 
executivo municipal, pelo que a 
intervenção nas ruas em terra 
irá abranger todas as 14 fregue-
sias do concelho, sem exceção”, 
refere o presidente da Camara 
Municipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa.

Em Água Longa, está em fase 
de conclusão a Rua de S. Roque 
e estão concluídas as pavimen-
tações de parte da Rua do Bar-
reiro, da Rua do Outeiro e da 
Travessa de Nossa Senhora do 

Rosário, o mesmo acontece com 
a Rua de Pantanas, em Agrela.

Na Reguenga, a Rua de Ta-
lhós foi já intervencionada, as-
sim como a Travessa de Nossa 
Senhora da Conceição, em Roriz.

Em São Tomé de Negrelos, 
estão pavimentadas a Rua da 
Bela Vista, Rua do Santíssimo 
Sacramento, Rua do Registo Ci-
vil e Rua Visconde Vilarinho de 
S. Romão.

Já na União de Freguesias de 
Santo Tirso, Couto (Santa Cris-
tina e S. Miguel) e Burgães, há 
quatro ruas intervencionadas: 
Rua da Aldeia Nova, Rua de S. 
João, Travessa do Fijó e Rua das 
Freiras. 

Estão ainda concluídas as in-
tervenções na Travessa de Vilas 

Boas, em Vila das Aves, e, em Vi-
larinho, na calçada e na travessa 
Carvalhos do Monte bem como 
na Rua da Fontinha.

Em fase de obra, estão as in-
tervenções a decorrer na Rua 
de Nossa Senhora da Guia, em 
Agrela, na Rua de Nossa Senho-
ra de Fátima, em Vila das Aves, 
e nas ruas de S. Silvestre e de 
Quintão aos Carvalhos da Lame-
la, em Vilarinho. Avançaram ain-
da, recentemente, as pavimenta-
ções na União de Freguesias de 
Areias, Sequeirô, Lama e Palmei-
ra, na Rua de S. José, Rua de Fial 
e Rua da Palmeirinha, bem como 
em Rebordões, na Rua do Rosal. 

No total das 27 empreitadas, 
há a registar um investimento de 
cerca de 500 mil euros.

Está cumprido o compromis-
so assumido pela Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso de criar um 
novo acesso ao Hospital de San-
to Tirso, para circulação de veí-
culos de emergência. As obras, 
no valor de 190 mil euros, para 
construção do novo arruamen-
to ficaram concluídas em mea-
dos de abril e estão inseridas 
no projeto mais amplo que pre-
vê a requalif icação da unidade 
hospitalar.

Depois de anos de avanços e 
recuos quanto aos investimen-
tos de requalif icação do Hos-
pital de Santo Tirso, a Câmara 
Municipal cumpriu com as res-
ponsabilidades assumidas, ao 
concluir as obras do novo aces-
so à unidade. 

“No Plano de Ação previsto 
para a reestruturação do Hos-
pital, a Câmara Municipal de 
Santo Tirso assumiu, desde a 
primeira hora, os custos do in-
vestimento na criação de um 
novo arruamento. Cumprimos. 
Aguardamos que o investimen-
to de 5,3 milhões de euros au-
torizados para requalif icar o 
Hospital avance rapidamente”, 
afirma o presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa. 

Circulação
A construção do novo acesso 

permite, agora, a circulação flui-
da dos veículos de emergência. 
Uma alteração importante, con-
cluída no início do mês de abril, 
em pleno período de pandemia. 
“Numa altura em que o acesso 
aos Hospitais pode atingir pi-
cos devido à Covid-19, esta obra 
ajuda a melhorar as condições 
de acolhimento dos utentes”, 
lembrava, na altura da abertu-
ra da rua, o autarca. 

O novo acesso construído 
pela autarquia surge de um 
diálogo entre o Centro Hospi-
talar do Médio Ave, a Santa da 
Casa da Misericórdia, detentora 
do terreno, e a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso que avançou 
com o investimento de 190 mil 
euros.

Aposta na competitividade económica do Município continua em marcha com obras nas zonas empresariais

Câmara de Santo Tirso avançou com obra no cemitério de Vila das Aves

A Calçada Carvalhos do Monte, na freguesia de Vilarinho

Rua da Aldeia Nova em Burgães Ruas Santissimo Sacramento e Rua da Bela Vista em S. Tomé de Negrelos

Intervenção na Rua Nossa Senhora da Guia a decorrer em Agrela

900 mil €
DE  INVESTIMENTO

Zona Empresarial do Alto  
da Cruz requalificada

Muro do cemitério com obras de consolidação

Câmara cumpre 
com construção
de acesso  
ao Hospital 

Santo Tirso tem  
menos 27 ruas em terra 
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É abrigo para animais abandona-
dos nas ruas e outros tantos en-
tregues pelos donos. Mas, o Ca-
nil/Gatil Municipal de Santo Tirso 

tem, durante o período de pandemia, 
uma nova valência e passa a disponi-
bilizar boxes para animais de doentes 
infetados com Covid-19.

Reaberto desde 4 de maio, depois do 
encerramento decretado pela Direção-
-Geral de Saúde, o Canil/Gatil tem, ago-
ra, duas boxes para cães e quatro para 
gatos prontas para receber, de forma gra-
tuita, animais de doentes infetados com 
Covid-19 que, devido à doença, não con-
sigam dar-lhes os cuidados necessários.

O medo do contágio por parte dos 
animais tem levado muitas famílias a 
abandonar os seus companheiros, mas 
a verdade é que não existem evidências 
de que os animais domésticos possam 
transmitir a doença. 

O presidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto Costa, apela a que 
os animais “não sejam abandonados”, 
uma vez que “terão muitas dificulda-
des em sobreviver nas ruas”. “Criamos 
este novo serviço no sentido de “apoiar 
quem, devido à Covid-19, não tem pos-
sibilidade de cuidar dos seus animais”, 
esclarece, continuando: “É um tipo de 
resposta que estamos a garantir, devi-

do à nova realidade, e que demonstra 
que a autarquia está atenta e em per-
manente atualização de medidas que 
tem no terreno”.

Contactos
Os doentes Covid-19 interessados de-

vem contactar o Canil/Gatil, que garan-
te o transporte dos animais de e para 
o domicílio, bem como todos os cuida-
dos, incluindo alimentação, durante o 
período de estadia. O Canil/Gatil Mu-
nicipal funciona de segunda a sexta-
-feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 
às 16h30. Aos sábados está aberto das 
10h00 às 12h30.

O tempo é de incertezas e mudanças 
constantes nas rotinas de quem traba-
lha na linha da frente de combate ao 
surto da Covid-19 e de todos aqueles 
que, ficando em casa, ajudam a diminuir 
o contágio. Em Santo Tirso, o tempo é, 
também, de solidariedade para aquelas 
que, sendo profissionais de saúde, têm 
receio de infetar os familiares mais pró-
ximos e para outros que, fazendo parte 
de grupos de risco, estão confinados a 
um isolamento quase total.

Para ajudar os primeiros, a Câmara 
Municipal de Santo Tirso promoveu par-
cerias com unidades hoteleiras do con-
celho que, mesmo atravessando um pe-

ríodo menos favorável, ajudaram a criar 
uma Bolsa de Alojamento para profissio-
nais de saúde. “A autarquia tem traba-
lhado em articulação com os parceiros 
locais, no sentido de perceber de que 
forma é que todos podemos fazer a di-
ferença na luta contra esta pandemia”, 
enfatiza o presidente da Câmara de San-
to Tirso, Alberto Costa. “Sabemos que é 
uma altura difícil para todos”, continua, 
“mas com exigências acrescidas para os 
profissionais de saúde, esta é uma forma 
simples de ajudar, evitando que façam 
deslocações desnecessárias ou, simples-
mente, arranjando soluções aos que que-
rem manter-se isolados dos familiares”.

No total são cinco os alojamentos ade-
rentes: 8 Villages Executive, Escola Agrí-
cola Conde S. Bento, Residencial dos Car-
valhais, Santo Thyrso Hotel e Solar São 
Bento. Os interessados devem contactar 
diretamente os estabelecimentos e apre-
sentar um comprovativo de profissão. 

A par da Bolsa de Alojamento, a Câma-
ra Municipal de Santo Tirso criou, tam-
bém, uma Bolsa de Voluntariado, em ar-
ticulação com as juntas de freguesia. 
A ideia permitiu que pessoas conside-
radas menos vulneráveis à doença pu-
dessem prestar apoio em atos tão sim-
ples como ir à farmácia, aos correios, 
resolvendo questões de primeira neces-

sidade a quem não pode sair de casa. 
“Hoje, mais do que nunca, é importan-
te todos cuidarmos de todos”, sublinha 
Alberto Costa, lembrando que essa “é a 
única forma de ultrapassar esta situação 
rapidamente”.

A inscrição dos voluntários pode ser 
feita através do preenchimento de um 
formulário em www.bit.ly/voluntariado-
santotirsocovid19. Pessoas com mais de 
70 anos, doentes crónicos ou com pato-
logias associadas e sem retaguarda fa-
miliar podem solicitar apoio ligando para 
a Câmara Municipal, através do 252 860 
340 ou 911 091 454, ou para a respetiva 
junta de freguesia. 

As adoções podem ser realizadas através de marcação prévia

Com as visitas ao Canil/Gatil Munici-
pal de Santo Tirso novamente permiti-
das, passa a ser necessário a adoção 
de regras e comportamentos que asse-
gurem a saúde e bem-estar de todos. 
Assim sendo, não é permitida a presen-
ça de mais do que cinco pessoas por 
100 metros quadrados, deve ser man-
tida a distância mínima de dois metros 
entre pessoas e é obrigatório o uso de 
máscara. 
As visitas são feitas, apenas, por mar-
cação, através do 252 856 292.

VISITAS COM NOVAS REGRAS

Canil/Gatil preparado 
para receber animais 
de doentes com Covid-19

Santo Tirso solidário com profissionais e população de risco
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A equipa B do FC Tirsense, a 
militar na Série 1 da II Divisão da 
Associação de Futebol do Porto 
na época 2019-2020, e a União 
Desportiva e Social de Roriz, que 
disputou a Série 2 da I Divisão 
da AF Porto, têm motivos para 
festejar. Face à pandemia pro-
vocada pela Covid-19, a AF Porto 
decidiu dar por concluídos todos 
os campeonatos, com base no 
mérito desportivo, o que permi-
tiu à equipa B do FC Tirsense e 
à UDS Roriz a subida automática 
de divisão.

Fruto do sucesso coletivo dos 
dois clubes, cujos resultados tes-
temunham o trabalho e o esforço 
de atletas, treinadores e dirigen-
tes e a aposta do Município de 
Santo Tirso no desenvolvimento 
desportivo, por via dos contra-
tos-programa estabelecidos com 
o tecido desportivo, a autarquia 
atribuiu, no passado dia 14 de 
maio, em reunião do executivo 
municipal, dois votos de louvor 
aos clubes. “É um regresso, três 
temporadas depois, da equipa B 
do FC Tirsense, à I Divisão da AF 
Porto, um prémio pelo esforço, 
dedicação e espírito de sacrifí-
cio de atletas, treinadores e di-
rigentes ao longo das 25 jorna-
das realizadas da Série 1 da II 
Divisão, interrompida em virtu-
de da pandemia provocada pela 
Covid-19”, refere o documento, 
proposto pelo presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa.

“A histórica promoção da 
equipa principal à Divisão de 
Honra da AF Porto por parte da 
União Desportiva e Social de Ro-
riz, é um prémio pelo esforço, 
dedicação e espírito de sacrifí-
cio de atletas, treinadores e diri-
gentes ao longo das 21 jornadas 
realizadas da Série 2 da I Divisão 
da AF Porto, também interrompi-
da em virtude da pandemia pro-
vocada pela Covid-19”, afirma-se, 
por outro lado, no voto de lou-
vor atribuído ao clube de Roriz.

Em linha com o plano de 
desconfinamento apresen-
tado pelo Governo, a Câ-
mara Municipal de Santo 

Tirso tem vindo a reabrir alguns 
serviços e equipamentos que se 
encontravam encerrados no âm-
bito da Covid-19. “Terminado o Es-
tado de Emergência, a 2 de maio, 
vamos agora entrar numa fase de 
desconfinamento. É importante 
que esta seja uma transição suave 
e gradual, de maneira a não colo-
car em causa o trabalho desenvol-
vido até agora, nomeadamente a 
contenção do vírus”, aludiu o pre-
sidente da Câmara de Santo Tir-
so, Alberto Costa, naquela data.

O autarca lembrou que a rea-
bertura de equipamentos e servi-
ços “não será um regresso à nor-
malidade”, tal como se conhecia 
antes da pandemia da Covid-19 
e, por isso, existem novas regras 
e mantêm-se algumas restrições. 

Nos equipamentos desporti-
vos, apenas os campos de ténis 
do Complexo Desportivo Muni-
cipal e do Complexo Desportivo 
Sara Moreira estão, à data de fe-
cho da edição do jornal, abertos 
ao público. O primeiro, a funcio-

nar de segunda a sábado, entre 
as 9h00 e as 21h00, e domingo 
das 9h00 às 13h00, recebe mar-
cações através do 252 830 406 
ou do email desporto@cm-stirso.
pt. O segundo, no Parque Urba-
no Sara Moreira, funciona todos 

os dias, das 9h00 às 21h00, por 
marcação prévia através do 919 
829 003.

A utilização destes espaços 
depende da manutenção das re-
gras de distanciamento social e 
etiqueta respiratória.

Campo de ténis do Complexo Desportivo Municipal está aberto

No Parque Urbano Sara Moreira as marcações podem ser feitas pelo 919 829 003

Equipamentos 
desportivos
reabrem a meio gás

Município 
atribui votos 
de louvor
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SEGUNDA A SEXTA-FEIRA  
DAS 9H00 ÀS 17H30

911 091 454
252 830 400

LINHA DE APOIO 
PSICOLÓGICO

ou

www.cm–stirso.pt
/cmsantotirso

@municipio–de–santo–tirso



É , para muitos, difícil olhar para trás 
e imaginar um tempo em que, na 
Rua Unisco Godiniz, não estava 
instalada a sede do Museu Inter-

nacional de Escultura Contemporânea 
(MIEC). O edifício, da autoria dos pritz-
kers Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto 
de Moura foi inaugurado há quatro anos e 
o museu é, cada vez mais, parte da iden-
tidade do Município e uma referência a 
nível in-ternacional.

Recuar a 21 de maio de 2016 é embar-
car numa visita ao passado, envolto em 
curiosidades que se perdem nos detalhes 
do edifício que os arquitetos projetaram 
para Santo Tirso. Nesse dia, há quatro 
anos, Álvaro Siza Vieira guiava uma mul-
tidão de perder de vista pelos corredores 
do novíssimo edifício, enquanto apontava, 
aos mais atentos, os detalhes por detrás 
do projeto. “Algumas pessoas consideram 
um projeto difícil, porque é um edifício 
novo feito num edifício barroco”, dizia, 
numa referência à ligação com o Museu 
Municipal Abade Pedrosa, confessando, 
ainda assim, não ter havido dificuldade 
acrescida: “Pelo contrário, porque um edi-
fício antigo, de grande qualidade, dá in-
dicações muito precisas ao projetista, e 
fá-lo também sentir-se responsabilizado, 
sentir que não pode errar”.

Quatro anos volvidos, o MIEC tornou-
-se uma referência no panorama artístico 
nacional e internacional, consagrou Santo 
Tirso como a capital da Escultura Contem-
porânea e local de paragem obrigatória 
para estudantes e artistas.

Fique a saber quais as principais mu-
danças ocorridas em quatro anos:

SCULP – O FILME
É o novo filme do premiado realizador 

Joaquim Pavão centrado nas esculturas 

ao ar livre do MIEC. Sculp foi inteiramente 
rodado em Santo Tirso e ilustra sete qua-
dros que representam os sonhos, liberda-
des e pensamentos de uma personagem 
que habita um mundo onde todas as es-
colhas são facilitadas por algoritmos. O 
projeto, que já foi apresentado publica-
mente, irá ter um papel diferenciador na 
internacionalização dos objetos artísticos 
do MIEC, através da presença em festivais 
de arte e outras instituições de renome 
internacional, mas também na promoção 
do debate acerca das relações entre arte, 
urbanismo e cidadania. Estão previstos 
dois anos de passagens por festivais in-
ternacionais de todo o mundo, bem como 
distribuição para cinema.

TRÊS NOVAS ESCULTURAS
Desde a inauguração da sede do Mu-

seu Internacional de Escultura Contempo-
rânea, surgiram três novas esculturas que 
compõem o espólio ao ar livre do MIEC. 
Fernando Casás é o autor de “Água para 
Alberto”, uma homenagem ao escultor Al-
berto Carneiro, instalada na Praça Camilo 
Castelo Branco. No Parque de Geão figura, 
agora, uma nova escultura da autoria de 
Ernesto Knorr, desenvolvida no âmbito da 
exposição que trouxe ao MIEC, em 2018. 
“Tirsa” é a mais recente obra a integrar o 
acervo e está instalada à entrada da Fá-
brica de Santo Thyrso. A escultura é do 
mesmo autor da Cruz Alta de 34 metros 
do Santuário de Fátima, Robert Schad.

14 EXPOSIÇÕES  
E 45 ARTISTAS

O percurso do MIEC tem-se destacado 
por exposições inéditas que são trabalha-
das pelos artistas propositadamente para 
o Museu. Nomes nacionais e internacio-

nais, muitos deles com uma ligação de 
vários anos ao Município, têm vindo a in-
serir o MIEC na rota dos melhores museus 
onde escolhem expor as suas obras. Ao 
todo, em quatro anos, já passaram pelo 
MIEC cerca de 45 artistas em 14 exposi-
ções e duas residências criativas. Pedro 
Cabrita Reis, Robert Schad, Ernesto Knorr, 
Fernanda Fragateiro e, recentemente, Car-
los Barreira e Peter Rosman, são alguns 
exemplos.

SETE PERFORMANCES
A transversalidade da arte e a capaci-

dade de atrair públicos improváveis a es-
paços museológicos é uma vertente que o 
Museu Internacional de Escultura Contem-
porânea tem vindo a explorar. Frederico 
Dinis e Rui Horta são alguns dos nomes 
que fizeram do MIEC um espaço onde a 
escultura, a música e a dança caminham 
lado a lado. O primeiro, enquanto compo-
sitor e performer audiovisual, o segundo, 
protagonizando um espetáculo de dança 
contemporânea. 

CERCA DE 40 MIL 
VISITANTES

Ao longo de quatro anos já passaram 
pela sede do MIEC cerca de 40 mil pes-
soas dos quatro cantos do mundo. Para 
além dos visitantes nacionais, a presen-
ça de grupos de Espanha, da Bélgica, 
da Suécia, da Alemanha, da Noruega, da 
Itália e da Coreia do Sul é constante. A 
esses juntam-se, ainda, os amantes da 
arte que se deslocam ao concelho a título 
individual vindos, sobretudo, de países 
como o Brasil, a França, o Reino Unido, 
a Venezuela, o Japão, a Rússia, a China, 
a Suíça ou a Austrália.

Em quatro anos, o MIEC acolheu duas 
conferências internacionais e tornou-se, 
paralelamente, uma referência para os es-
tudantes da área da arquitetura. Alunos 
das Faculdades de Arquitetura de Madrid 
e Valência, do Politécnico de Milão, ou a 
Faculdade de Arquitetura de Lübeck, na 
Alemanha, são alguns dos que já visita-
ram o edifício.

P reencher os dias em tem-
pos de isolamento social 
pode ser um autêntico 
desafio. A pensar nisso, 

a Câmara Municipal de Santo 
Tirso tem na rua, desde 23 de 
abril, o projeto “Biblioteca por-
ta a porta”. Os livros da Biblio-
teca Municipal passam, assim, 
a estar à disposição de todos 
os munícipes de uma forma di-
ferente já que os livros são en-
tregues, gratuitamente, na casa 
dos leitores.

Ciente de que mais de seis 
mil leitores, não só da Biblio-
teca de Santo Tirso as também 
do Centro Cultural Municipal de 
Vila das Aves, estão impedidos 
de frequentar os espaços nos 

moldes a que estão habituados, 
os livros são entregues com 
todo o conforto e segurança. “É 
mais uma forma que o Município 
encontrou para ajudar a com-
bater o isolamento que se vive 
durante este período de pande-
mia”, justificou o presidente da 
Câmara de Santo Tirso, Alber-
to Costa. A verdade é que, em 
menos de um mês, a medida já 
chegou a mais de 80 pessoas e 
foram entregues 133 livros.

Este é um serviço de emprés-
timo que está disponível para 
todos os residentes no conce-
lho de Santo Tirso. O pedido de 
livros, no máximo dois por en-
trega, deve ser enviado, prefe-
rencialmente, por email para o 

endereço biblioteca@cm-stirso.
pt ou, em alternativa, pode ser 
feito pelo 252 833 428, com a 
indicação de um contacto tele-
fónico e das obras a requisitar.

Posteriormente, a entrega 
é agendada em data e hora a 
combinar, de forma segura, de 
acordo com as recomendações 
da Direção-Geral de Saúde. O 
catálogo com os livros dispo-
níveis pode ser consultado em 
www.bit.ly/catalogobmst. A Câ-
mara Municipal de Santo Tirso 
recolhe os livros emprestados, 
no prazo máximo de um mês, 
também de forma previamente 
agendada.

Depois do encerramento, a 
Biblioteca Municipal de Santo 

Tirso e a biblioteca do Centro 
Cultural Municipal de Vila das 
Aves reabriram a 4 de maio. 
Quem frequenta os dois espa-
ços está, contudo, sujeito a al-
gumas regras e restrições. A 
funcionar entre as 10h00 e as 
12h30 e das 14h30 às 17h00, na 
Biblioteca Municipal e na biblio-
teca do Centro Cultural Munici-
pal não é permitida a presença 
de mais de cinco pessoas por 
100 metros quadrados e é obri-
gatório seguir as recomenda-
ções das autoridades de saúde, 
nomeadamente no que diz res-
peito à utilização de máscara e 
da manutenção de uma distân-
cia mínima de dois metros entre 
as pessoas.

EVENTOS 
SUSPENSOS ATÉ 
30 DE SETEMBRO

A Câmara de Santo Tirso, 
em articulação com a Subco-
missão Municipal de Prote-
ção Civil, decidiu suspender 
todos os eventos públicos da 
responsabilidade do Municí-
pio até ao final de setembro, 
devido à necessidade de con-
tinuar a combater a propa-
gação da pandemia da Co-
vid-19.  As festas de S. Bento, 
o Santo Tirso a Cores e o Pas-
seio Anual Sénior são alguns 
dos eventos que não terão 
lugar este ano. 

Depois de ouvida a Subco-
missão Municipal de Prote-
ção Civil da qual fazem par-
te as autoridades de saúde, 
ACES Santo Tirso/Trofa, Cen-
tro Hospitalar do Médio Ave 
e delegado de saúde, as for-
ças de segurança (PSP, GNR e 
Polícia Municipal) e os agen-
tes de proteção civil, a Segu-
rança Social, entre outros –, 
foi decidida a suspensão de 
todos os eventos até ao final 
de setembro, prorrogando, 
assim, a medida que estava 
em vigor até 31 de maio. 

“Foi uma decisão difícil, 
até porque implica a não 
realização das Festas de São 
Bento, uma das datas mais 
importante do calendário 
do Município”, reconheceu 
o presidente da Câmara de 
Santo Tirso, Alberto Costa. 
Ainda assim, o autarca ex-
plicou que a medida está em 
linha não só com “a proibição 
de realização de festivais de 
música e espetáculos, até 30 
de setembro, deliberada pelo 
Governo”, mas também com 
“o adiamento para o próxi-
mo ano de procissões, festas 
e concentrações religiosas, 
determinado pela Conferên-
cia Episcopal Portuguesa, a 
2 de maio”.

“Apesar termos entrado 
numa fase de desconfina-
mento, no país e no Muni-
cípio, enquanto não houver 
uma vacina para a Covid-19, 
a única coisa que temos 
como certa para evitar o con-
tágio é o distanciamento so-
cial, pelo que não é prudente, 
no médio prazo, a realização 
de eventos que juntam mi-
lhares de pessoas nas ruas”, 
acrescentou Alberto Costa.

Nos últimos quatro anos já passaram mais de 40 mil pessoas pelo MIEC

O Museu tem recebido exposições de artistas nacionais e internacionais

Serviço de empréstimo está disponível para todos os residentes em Santo Tirso

MIEC festeja 
quarto aniversário

Livros entregues 
porta a porta 
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CRIAR CRIAR



•  RENDAS 

•  ALIMENTAÇÃO 

•  MEDICAMENTOS 

•  ÁGUA 

•  LUZ 

•  GÁS

TODOS
CUIDAMOS 
DE TODOS!

REFORÇO  
do PROGRAMA MUNICIPAL 

de EMERGÊNCIA SOCIAL
APOIO NAS DESPESAS:

 252 860 340

SAIBA COMO 
BENEFICIAR

www.cm–stirso.pt
/cmsantotirso

@municipio–de–santo–tirso

PUB


