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Os desafios da segunda vaga
Continuamos a travar o combate contra a Covid-19, mas agora, nesta segunda
vaga, com desafios acrescidos. Em março, quando o novo coronavírus chegou a
Portugal, havia mais dúvidas que certezas e a única resposta possível foi fechar
tudo e colocar a população em casa.
Agora essa abordagem deixou de ser possível por causa da economia. Naturalmente, torna-se muito mais difícil conciliar a manutenção da atividade económica com o controlo da pandemia.
Temos, por isso, tentado um equilíbrio difícil. Por um lado reduzir os riscos de
contágio da Covid-19 e, por outro, garantir condições para o desenvolvimento da
atividade económica e a manutenção dos postos de trabalho.
Sabendo das dificuldades que os profissionais de saúde enfrentam diariamente a Câmara Municipal tem estado a criar respostas, como o call center para acompanhar os casos em vigilância ativa ou a linha dedicada para marcação
de testes, que permitam libertá-los para as tarefas em que são imprescindíveis.
Ao mesmo tempo, temos procurado novas formas de apoiar a atividade económica como o serviço de entregas de refeições que criámos para auxiliar a restauração durante os fins de semana de recolher obrigatório.
Esta pandemia mostrou-nos o quanto estamos dependentes do outro, só continuando a trabalhar em rede conseguiremos ser bem-sucedidos.

Santo Tirso tem mais
sete empresas com projetos
de Interesse Municipal

ALBERTO COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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Alberto Costa reuniu por videoconferência com os empresários que receberam o apoio por parte da Câmara de Santo Tirso
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Município de Santo
Tirso reconheceu
sete novas empresas como Projeto
de Interesse Municipal. O Investimento total
ascende aos 6,4 milhões de
euros e traduz-se na criação
de 100 postos de trabalho.
Bandmar, J. D. Carneiro Mediação de Seguros, Jogo de
Contrastes, Labeltecnica, Redicom, Plásticos Universal, e
Saterry são as sete empresas
que irão usufruir de apoios por
parte da Câmara Municipal de
Santo Tirso, num total de 160
mil euros, em redução de taxas e benefícios fiscais.
Destinado a empresas que

pretendam instalar-se no concelho e àquelas que, estando
instaladas, apresentem projetos de expansão, o estatuto de
Projeto de Interesse Municipal
permite obter reduções em taxas e licenças municipais, taxa municipal de urbanização,
derrama, IMT e IMI.
No total, as sete empresas
irão investir cerca de 6,4 milhões de euros, o que irá permitir a criação de cerca de
100 postos de trabalho. “Estamos a falar de 160 mil euros de benefícios fiscais, que
irão permitir a estas empresas
avançar com os seus investimentos de forma mais célere
e competitiva”, acredita o pre-

PROJETO
DE INTERESSE
MUNICIPAL
O estatuto de “Empresa de Interesse Municipal” materializa-se
em vantagens para os investidores. Uma delas é o acompanhamento prioritário e centralizado
de todos os atos administrativos relativos a licenciamentos
industrial e ambiental, aprovação de projeto de arquitetura e
a desburocratização de processos. Outra tem que ver com a redução ou mesmo isenção de impostos (IMT, IMI, Derrama) ou
ainda taxas associadas ao licenciamento e à construção.

sidente da Câmara de Santo
Tirso, Alberto Costa, que reuniu a 11 de Novembro, por videoconferência, com os sete
empresários.
O autarca explica que “o
Município tem desenvolvido
políticas essenciais que estimulam os investimentos
das empresas, fomentam a
criação de emprego e o desenvolvimento de formação
profissional”.
Alberto Costa avança que o
objetivo é a “salvaguarda dos
interesses da população”, algo que, acredita, também se
traduz em apostar “na competitividade da economia do
concelho, na diversificação do

tecido empresarial e na atração de investimentos relevantes que caminham lado a lado
com medidas que garantem a
modernização dos equipamentos e das zonas empresariais”.
Estes investimentos são,
por isso, “uma prova do dinamismo e do desenvolvimento económico e sustentável
que se faz sentir e que queremos continuar a impulsionar”, continua.
Ao todo, desde 2016, já 69
empresas receberam o estatuto de Projeto de Interesse
Municipal. Em causa está um
investimento de cerca de 376
milhões de euros e a criação
de 1381 postos de trabalho.
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Câmara cria novas respostas
de combate à Covid-19

D

e forma a ajudar a controlar o número de casos
de Covid-19 registados
durante a segunda vaga, cujo pico é esperado ocorrer no final de novembro,
a Câmara Municipal de Santo Tirso
colocou no terreno um conjunto de
novos apoios.
Logo no início do mês foi aumentada a capacidade de testagem no Município com a entrada
em funcionamento de um novo centro de testes à Covid-19, em regime
de "drive-thru", localizado na Praça
25 de Abril. A nova unidade, a funcionar por marcação, veio permitir a realização de mais 150 testes
diários e resulta de uma parceria
entre o Município de Santo Tirso e
o Laboratório Germano de Sousa,
sob coordenação da Administração
Regional de Saúde do Norte.
Paralelamente, e de forma a garantir para além do aumento da capacidade de testagem, a agilização
do serviço de marcação, e com o
objetivo de diminuir os tempos de
espera, a Câmara de Santo Tirso
passou a disponibilizar uma linha
telefónica dedicada para o efeito.
A iniciativa foi articulada com as
14 juntas de freguesia do concelho
que passaram também a encaminhar para o Município os pedidos
de agendamento.

“Tendo-se verificado alguns
constrangimentos nas marcações
de testes, principalmente por falta de pessoal, percebemos que,
em conjunto com as juntas de freguesia, podíamos ajudar e libertar
os profissionais de saúde para tarefas mais importantes”, explicou
o presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso, Alberto Costa, salientando que “esta é uma medida
simples que vai permitir tornar o
serviço mais célere”.

Call Center
Uma das medidas implementadas pela Câmara Municipal com
maior impacto foi a entrada em
funções de uma equipa dedicada
a acompanhar telefonicamente os
casos em vigilância ativa. Composta por nove funcionários da Câmara Municipal de Santo Tirso e um
colaborador da Unidade de Saúde
Pública, a equipa ficará localizada
no Edifício do Ambiente e funcionará sob a articulação do ACES Santo
Tirso/Trofa.
O Município tem, desde o início
da pandemia, trabalhado em estreita colaboração com o ACES e
respetiva Unidade de Saúde Publica. A constituição deste call center,
a funcionar no Edifício do Ambiente, vem complementar o trabalho
que está a ser realizado, nas diver-

Nove funcionários da Câmara Municipal acompanham telefónicamente os casos em vigilância ativa sob articulação do ACES Santo Tirso/Trofa

TESTAGEM
O acesso ao novo centro é feito pelo parque
de estacionamento da Câmara Municipal, funciona de segunda-feira a sábado, das 9h00 às
17h00, e aos domingos das 10h00 às 16h30.
A nova linha para marcações de testes funciona através do 252 830 415, de segunda
a sexta-feira das 9h00 às 17h30, ou através
dos contactos telefónicos das juntas de freguesia. Os utentes que recorram a este serviço devem facultar os seguintes dados: nome,
data de nascimento, número de utente, morada, telefone e informação sobre a prescrição médica. Os utentes sem prescrição médica podem também solicitar a marcação do
teste, mediante o pagamento da taxa aplicada para o efeito.

sas áreas, por unidades constituídas por elementos da Autoridade
de Saúde Local, do Serviço Municipal de Proteção Civil, da Segurança
Social e das Forças e Serviços de
Segurança.
“Com o aumento significativo
do número de pessoas infetadas, a
Unidade de Saúde Pública não tem
recursos suficientes para efetuar
as chamadas de acompanhamento
destes doentes e o Município quer,
mais uma vez, ser parte da solução disponibilizando nove colaboradores do Município para prestar
apoio”, explicou o presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso.
A trabalhar de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h30, a equi-
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Reforçadas ações de sensibilização
e fiscalização para cumprimento de regras
A Câmara Municipal de Santo Tirso
tem trabalhado em estreita colaboração com a Proteção Civil e as forças
de segurança, GNR, PSP e Polícia Municipal, para garantir o cumprimento
das novas regras que pretendem mitigar os efeitos da Covid-19.
Sensibilizar e fiscalizar o cumprimento de regras como o uso de máscara; a taxa de ocupação dos estabelecimentos comerciais e o seu horário
de encerramento, assim como, o distanciamento social ou mesmo dispersar concentrações superiores a cinco
pessoas, são algumas das ações reforçadas em todo o concelho, desde

a entrada em vigor das novas imposições resultantes da Resolução do Conselho de Ministros de 2 de novembro.
As equipas da Proteção Civil e das
forças de segurança, GNR, PSP e Polícia Municipal, têm estado no terreno
de forma a garantir a efetividade das
novas medidas de prevenção.
“Temos estado a trabalhar em conjunto, em estreita colaboração com
as forças de segurança, no sentido
de garantir o cumprimento das novas
restrições que pretendem diminuir os
contágios da Covid-19”, explica o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa.

“Como sabemos, estamos numa
fase crítica, em que é crucial cortar as
cadeias de transmissão do vírus e é
aqui que cada um de nós pode fazer
a diferença, adotando um comportamento exemplar, cumprindo, escrupulosamente, as regras de higienização
e distanciamento e reduzindo os contactos sociais”, refere ainda o autarca.
Além dos estabelecimentos comerciais e de restauração, também os espaços públicos ao ar-livre, os locais
de acesso aos transportes públicos
e as feiras semanais são alvo destas
ações, que incluem ainda a realização
de operações stop.

Ações de sensibilização decorrem em todo o concelho

pa é composta por cinco elementos
em regime presencial, quatro em regime de teletrabalho e um elemento
da Unidade de Saúde Pública, em
permanência. “Queremos garantir
que, também aqui, são cumpridas
todas as normas e que está garantida a segurança das pessoas e este trabalho, em espelho, é a melhor
solução neste período”, acrescentou o autarca durante a visita que
marcou o arranque do funcionamento do call center.
Alberto Costa acredita que ter
esta equipa a apoiar na realização
dos rastreios epidemiológicos é
uma medida “que vai dar um contributo importante para controlar a
situação no curto prazo”.

Forças de segurança têm alertado para o cumprimento dos horários de encerramento
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“Para a mesa”
apoia restauração

A

Orçamento para 2021
antecipa resposta à crise

A

O programa arrancou com a adesão de 37 restaurantes

Câmara Municipal de
Santo Tirso avançou
a 14 de novembro
com um Programa
Municipal de Apoio
à Restauração que tem como
objetivo ajudar os estabelecimentos do concelho durante
os períodos de recolhimento
obrigatório ao fim de semana,
disponibilizando um serviço de
entrega gratuito. O programa
“Para a Mesa” arrancou com a
adesão de 37 restaurantes. O
momento foi assinalado no restaurante Solar do Burguês, em
Burgães, e contou a participação do presidente da Câmara

Municipal, Alberto Costa, com
Luís Pedro Martins, presidente
da Turismo do Porto e Norte de
Portugal (TPNP), e ainda com o
presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo
Tirso, Miguel Rossi.
“Desde que foi anunciado o
recolhimento obrigatório ao fim
de semana, que temos estado
em contacto com os restaurantes do concelho para perceber
de que forma podemos ajudar
este sector que emprega mais
de 400 trabalhadores”, refere o
presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso, Alberto Costa,
explicando que “a autarquia de-

O "Para a mesa" funciona nos fins de semana de recolher obrigatório

cidiu avançar com um serviço de
entregas ao domicílio de forma
a minimizar a perda de clientes”.
O serviço conta com a colaboração de 25 de colaboradores municipais, que irão
articular as entregas entre os
37 restaurantes que aderiram
ao programa.
O “Para a Mesa” irá funcionar nos fins de semana de
recolher obrigatório, entre as
11h30 e as 15h00 e das 18h30
às 21h00, garantindo entregas gratuitas ao domicílio em
todo o concelho. As reservas
são feitas diretamente com os
restaurantes.

Câmara de Santo Tirso autoriza realização de feiras semanais
A Câmara Municipal de Santo Tirso decidiu autorizar a realização das feiras semanais do
concelho. A decisão vem no
seguimento da resolução do
Conselho de Ministros n.º 92A/2020. De acordo com o diploma, as feiras e mercados
de levante estão proibidos. No
entanto, está previsto um regime de exceção que concede
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à Câmara Municipal a responsabilidade de autorizar a sua
realização.
Assim, tanto a Feira Municipal que se realiza à segunda-feira em Santo Tirso, como
as feiras semanais de Vila das
Aves e Vila Nova do Campo, não
serão suspensas.
“O nosso entendimento é
que há condições para garantir

o cumprimento das orientações
definidas pela Direção-Geral de
Saúde, pelo que não há razão
para proibir a realização das feiras no nosso Município” explica
Alberto Costa, salientando que,
desde a reabertura das feiras,
em maio, “a Câmara tem estado vigilante e colocado equipas
de fiscalização no terreno que
agora serão reforçadas”.

“Temos que assegurar um
equilíbrio difícil, por um lado
reduzir os riscos de contágio da
Covid-19 e, por outro, garantir
condições para o desenvolvimento da atividade económica
e a manutenção dos postos de
trabalho”, acrescenta.
O autarca deixa, assim, um
apelo a feirantes e clientes para que adotem as medidas de

segurança e higiene indispensáveis: “Independentemente da
fiscalização, é importante que
todos tenhamos consciência de
que é imperativo adotar, voluntariamente e de forma rigorosa,
todas as medidas de prevenção que estão ao nosso alcance pois cada um de nós pode
ter um papel ativo no combate
a esta pandemia”.

Câmara Municipal de
Santo Tirso aprovou
em reunião do executivo municipal de
29 de outubro, o Orçamento para 2021. Num valor
global de 50,6 milhões de euros, as Grandes Opções do Plano e Orçamento (GOP) refletem
um reforço da trajetória iniciada em 2013, com a aposta na
coesão social e na captação de
investimento. O valor previsto
para obras aumenta mais de
dez por cento, fixando-se nos
17,6 milhões de euros.
“Em função dos dados que
são conhecidos à data da elaboração do documento, o orçamento tenta dar resposta
ao agravamento da situação
económica e social que, tanto quanto é possível antecipar
neste momento, se prevê venha
a ter lugar no próximo ano”, explicou o presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa.
Assim, a opção tomada pelo executivo municipal é a de
manter e, nalguns casos, reforçar o amplo conjunto de amortecedores sociais criados em
2013. “Alguns apoios tinham
um caráter provisório, mas, em
função da pandemia provocada
pelo novo coronavírus, a opção é estendê-los e torná-los
mais abrangentes“, acrescentou o autarca.
A este nível, é de destacar o
Plano Municipal de Emergência
Social, programa que dá resposta às dificuldades concretas e imediatas das famílias,
como o pagamento da renda,
da fatura da água, luz ou gás
ou mesmo a comparticipação
na compra de medicamentos.
Alberto Costa sublinha ainda que, em paralelo, “o orçamento mantém a aposta na
trajetória de desenvolvimento
e, por isso, continua a dar especial atenção ao tecido empresarial, fonte de riqueza e de
criação de novos postos de tra-

Executivo vai reforçar os amortecedores sociais implementados em 2013

balho, reafirmando a estabilidade fiscal como instrumento
de atração de novo investimento e de crescimento das empresas já sediadas no Município”.
Assim, pelo sétimo ano consecutivo, as Grandes Opções do
Plano e Orçamento preveem um
pacote de incentivos fiscais que
já se traduziram em mais de 12
milhões de euros de receita de
que o Município abdicou a favor
das famílias e das empresas.
Ao nível do auxílio ao tecido
institucional, em 2021, haverá
ainda um aumento de oito por
cento nos apoios em matéria
de despesas correntes, passando para 1,5 milhões de euros,
bem como uma melhoria dos
prazos médios de pagamento
a fornecedores, que se calcula
que passem de 56 para 25 dias.

Mais Investimento
Já em matéria infraestrutural, o Plano Plurianual de Inves-

timento reflete um crescimento
de mais de 10 por cento, fixando-se nos 17,6 milhões de
euros, para incorporar um conjunto de projetos estruturantes
para o Município.
É de salientar a implementação do Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável, cuja zona
de intervenção vai abranger a
ponte sobre o rio Ave e via conhecida como Alameda dos Plátanos, a rotunda de acesso ao
Mosteiro São Bento, a Avenida
Soeiro Mendes da Maia, a Rua
Prof. Doutor Fernando Augusto
Pires de Lima, a Avenida Sousa
Cruz, a Rua Dr. Oliveira Salazar
e Rua do Olival, a Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, a Rua Prof.
Pires Fernandes e Rua Conde
São Bento; bem como implica a construção do Centro de
Artes Alberto Carneiro, na Fábrica de Santo Thyrso, a criação do Parque do Verdeal, em
Vila das Aves e São Tomé de

Negrelos; a requalificação da
Rua Ferreira de Lemos, da Rua
da Misericórdia, da última fase
da ligação do cemitério a Pardela, em Vilarinho, da EM318,
em Água Longa, da ligação Reguenga-Seroa, do Parque do
Rosal, em Rebordões, da Zona
Empresarial do Alto Cruz e do
Parque Pinto Leite, na União de
Freguesias de Areias, Sequeirô,
Lama e Palmeira.
Para o presidente da autarquia, este é, portanto, um
orçamento responsável e sustentável: “Por prudência, em face da situação excecional que
se vive, não contempla recurso
a endividamento”. Em 2021, a
dívida municipal volta a cair, de
25 milhões de euros para 23,3
milhões, atingindo o valor mais
baixo de sempre no ciclo autárquico 2017-2021.
Em termos de poupança,
prevê-se também um valor histórico, 10,8 milhões, que será

canalizado para investimento.
Mesmo num clima de imprevisibilidade quanto ao futuro,
o orçamento, no valor global
de 50,6 milhões de euros, continua a apostar na autonomia
financeira das juntas de freguesia. Em 2021, deverá fixar-se nos 3,2 milhões de euros as
transferências para as juntas
de freguesia por via de reforço
de capital, duodécimos ou delegação de competências.
Alberto Costa salienta que
o orçamento para 2021 "consegue ser genuinamente fiel à
matriz solidária que marcou anteriores documentos previsionais apresentados pelo atual
executivo municipal, continuando a honrar os compromissos
assumidos para com a população de Santo Tirso”. “Comprometemo-nos com um novo
ciclo de desenvolvimento para
o Município e estamos a cumpri-lo”, concluiu.

PUB
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Santo Tirso é “autarquia
familiarmente responsável”
há quatro anos

O

Observatório das
Autarquias Familiarmente Responsáveis
voltou a distinguir
Santo Tirso como
“Autarquia Familiarmente Responsável”. O Município recebeu,
pelo segundo ano consecutivo,
a bandeira com palma, equivalente a três ou mais anos consecutivos de boas práticas.
Santo Tirso é, pela quarta vez, considerado Município
“Amigo das Famílias”, tornando-se o único concelho da Área
Metropolitana do Porto a ser
distinguido ao longo de quatro anos. “Somos, desde 2017,
destacados como um Município que está ao lado das famílias, que desenvolve medidas
de apoio que permitem combater as desigualdades sociais
e promover a coesão”, explicou o presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, lembrando que
“esse trabalho, muitas vezes
invisível, tornou-se ainda mais
necessário durante este ano,
devido ao contexto da pandemia da Covid-19”.

principal objetivo”.
Na origem do galardão estão as medidas de apoio às famílias levadas a cabo na área
da emergência social, da saúde, educação e impostos. Vacinação infantil, transportes e

refeições escolares saudáveis;
Subsídio Municipal ao Arrendamento; Plano Municipal de
Emergência Social, redução de
impostos; consultas de medicina dentária em Vila Nova do
Campo e no Hospital de Santo

Tirso; Cheque Escolar e o Programa de Desporto Adaptado
são alguns exemplos da capacidade da Câmara Municipal de
Santo Tirso em criar apoios não
só para os mais carenciados,
mas também para a população
em geral.
A nível nacional, o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis
distinguiu, este ano, 81 municípios com a Bandeira Verde
por terem práticas amigas das
famílias. Santo Tirso é o concelho na Área Metropolitana do
Porto a receber a distinção há
mais tempo.
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis avalia iniciativas dos
municípios em 12 áreas, entre as quais o apoio prestado
à maternidade e paternidade,
o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas
de conciliação entre trabalho
e família, ser viços básicos,
educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre e participação
social.

Também no IRS, o ano de
2021 trará menos encargos,
já que o Município vai voltar
a devolver IRS aos munícipes,
por força da redução em 5% da
comparticipação que lhe cabe
por lei, o que, em 2020, só se
verificou em três Municípios da
Área Metropolitana do Porto.
Já ao nível da Derrama, no
caso das empresas com um lucro tributável igual ou inferior
a 150 mil euros, o executivo
municipal decidiu fixar a taxa
em 1,2 por cento.

que exigem responsabilidade e
prudência, porque vamos certamente ser chamados a uma
exigente resposta social e económica que não se compadece
com tomadas de decisão eleitoralistas”, salientou Alberto
Costa, lembrando que “a decisão de fixar as taxas dos impostos municipais abaixo dos
limites máximos legais confirma não apenas um compromisso político mas também uma
estratégia assente na estabilidade fiscal como fator de
desenvolvimento económico
e social”.
“O executivo municipal continua, assim, fiel ao compro-

misso assumido para com a
população de Santo Tirso no
que diz respeito ao apoio aos
agregados familiares, à atração de investimento privado
e incentivo ao crescimento do
tecido empresarial local”, continuou o autarca.
Contas feitas, o Município
vai deixar de arrecadar uma receita fiscal estimada em mais
de dois milhões de euros, distribuídos quer pelas famílias
quer pelo tecido económico
local, em virtude do compromisso assumido e cumprido de
reduzir não apenas os impostos municipais como também
as taxas e licenças municipais.

Distinção avalia medidas na área da emergência social, saúde, educação e impostos

Ver o esforço reconhecido
é, para o autarca, um sinal de
que “o trabalho que tem sido
desenvolvido e as medidas que
estão a ser implementadas no
terreno têm impacto real na
vida das pessoas, e é esse o

Câmara alívia carga fiscal

contactos
t 910 012 310
www.cm-stirso.pt/canil-gatil
/canilmunicipalsantotirso

horário de visitas
sáb
seg a sex
10h30 – 12h00
10h00 – 11h30
14h00 – 15h30

A Câmara de Santo Tirso
vai reduzir as principais taxas
municipais para valores abaixo do limite máximo legal, à
semelhança do que acontece
desde o final de 2013. Em reunião de Câmara, o executivo
decidiu abdicar de mais de dois
milhões de euros na cobrança de impostos em 2021, a favor de famílias e empresas do
concelho.
A autarquia deliberou fixar o IMI em 0,375 por cento,
17 por cento abaixo do limite
máximo legal, atribuindo ainda benefícios a famílias com
dependentes a cargo. Quem tiver um dependente pagará me-

nos 20 euros de IMI, enquanto
quem tiver dois dependentes
beneficiará de uma redução de
40 euros. Já quem tiver três ou
mais dependentes a cargo usufruirá de uma redução de 70
euros no IMI.
“Só em IMI, entre 2014 e
2021 são já 10,5 milhões de
euros de receita de que o Município abdicou, o que daria para
acabar com mais de 100 quilómetros de ruas em terra; construir cinco Parques de Geão;
dois Museus Internacionais de
Escultura Contemporânea ou
dois Passadiços das Margens
do Ave”, explicou o presidente da Câmara, Alberto Costa.

Resposta Social
“O ano de 2021 encerra um conjunto de incertezas
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20 anos de
Biblioteca Municipal

Santo Tirso
cidade
educadora

SABIA QUE...
O edifício da Biblioteca Municipal de Santo Tirso foi
inaugurado a 18 de novembro de 2000, sendo o projeto da autoria dos arquitetos
Pedro Mendo e Maria Manuel
Oliveira. A luz natural e a pedra de xisto são as principais
marcas de um edifício que faz
parte da Rede Nacional de
Leitura Pública. A Biblioteca Municipal é composta por
dois pisos. No piso 1 localiza-se a receção, o átrio, a seção de adultos e periódicos, o
arquivo de fundo local e a sala Dr. Francisco Carvalho Correia. No piso 0 encontra-se a
sala audiovisual e multimédia, a sala infantojuvenil, a
sala do conto, o ateliê de expressão, o visionamento coletivo e o auditório.

N

Edifício é da autoria dos arquitetos Pedro Mendo e Maria Manuel Oliveira

o dia 18 de novembro
a Biblioteca Municipal
assinalou o vigésimo
aniversário. Devido
ao contexto de pandemia as comemorações foram,
essencialmente, transferidas para as plataformas digitais.
Assim, no dia 18, foi promo-

vido no facebook do Município
o debate “A Importância das Bibliotecas em Tempo de Pandemia”. António Pires, coordenador
interconcelhio para as bibliotecas escolares nos concelhos de
Vila Nova de Famalicão, Trofa,
Santo Tirso, Paços de Ferreira e
Penafiel, Daniel Gonçalves, poe-

ISEP tem já mais
de cem alunos
em Santo Tirso

O

Alberto Costa, Maria João Viamonte e Fernando Almeida assinaram protocolo de colaboração para o ano letivo 2020/2021

ta e professor, e Miguel Gouveia,
editor, tradutor e contador de
histórias, estiveram à conversa
sobre como ultrapassar os desafios impostos pela covid-19
às Bibliotecas.
Direcionado para o público infantil, foi transmitida em
estreia nacional a produção

AO ENCONTRO DOS LEITORES
Durante este atípico ano de 2020 a Biblioteca Municipal teve que se adaptar ao
contexto de pandemia que vivemos. Um das medidas com mais impacto foi a
iniciativa “Biblioteca Porta a Porta” que leva livros a casa dos leitores do Município, de forma gratuita. Livros infantis, romances, policiais ou livros técnicos associados às mais diversas áreas são alguns dos exemplares requisitados
pela população de Santo Tirso através deste programa. O serviço arrancou em
abril e, desde então, já foram requisitados 467 livros. Um “balanço francamente positivo” considera o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, destacando que “neste ano adaptação para todos também a Biblioteca Municipal encontrou uma forma de ir ao encontro dos leitores”.
As entregas são gratuitas e feitas diariamente, seguindo as normas de segurança. O serviço está disponível para todos os residentes do concelho e pode
ser solicitado através do email biblioteca@cm-stirso.pt ou por telefone, ligando para o 252 833 428, com indicação do contacto telefónico e das obras a requisitar. O catálogo com os livros disponíveis pode ser consultado em www.
bit.ly/catalogobmst. A Câmara recolhe os livros emprestados, no prazo máximo de um mês, de forma agendada.

da Companhia de Teatro Quatro Ventos “ O Leão e o Coelho
Saltitão”, uma adaptação dramática do livro homónimo do
escritor angolano Ondjaki. Os
mais pequenos puderam ainda
contar com uma sessão especial de uma das rúbricas mais
populares da Biblioteca, a “Hora

do Conto”, dinamizada pela contadora de história Kiara Terra.
No âmbito das comemorações dos 20 anos, entre 16 e
30 de novembro teve lugar no
edifício da Biblioteca exposição com uma retrospetiva com
alguns dos autores destacados
na iniciativa “Mês a mês”.
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presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso,
Alberto Costa,
a presidente do
ISEP- Instituto Superior de
Engenharia do Porto, Maria
João Viamonte, e o diretor
do Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Fernando
Almeida, assinaram, o protocolo de colaboração no
âmbito do funcionamento
dos cursos técnicos superiores na Fábrica de Santo
Thyrso. Desde que se instalou em Santo Tirso, em 2017,
a oferta formativa do Instituto Superior de Engenharia
do Porto não tem parado de
crescer. Este ano letivo não
é exceção e conta com cerca de 105 alunos distribuídos por seis turmas de três
cursos: Tecnologia Mecânica
– Engenharia Mecânica e Automóvel; Automação, Robótica e Controlo Industrial; e
Sistemas Eletromecânicos.
“Este ano, a oferta vol-

Estamos no caminho
certo para tornar
o concelho mais
competitivo na
área da formação
profissional
Alberto Costa

Presidente da Câmara
de Santo Tirso

ta a aumentar com três cursos a funcionar em pleno, o
que significa que estamos
no caminho certo para tornar
o concelho mais competitivo
na área da formação profissional”, referiu o presidente da Câmara Municipal de
Santo Tirso, Alberto Costa.
O autarca destacou ainda que “é com grande satisfação” que o Município tem
visto o desenvolvimento da
parceria com o ISEP, salientando que vem ao encontro
da intenção da autarquia de
“reforçar a oferta de cursos
superiores no concelho”.
No mesmo sentido, também Maria João Viamonte
disse ser intenção do Instituto que preside “continuar
a aprofundar a colaboração
com o Município e trazer cursos novos para a Fábrica de
Santo Thyrso”.
Fernando Almeida, diretor do Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, destacou
o facto de se tratar de uma

parceria muito proveitosa
para todos os envolvidos,
“acima de tudo para os alunos, já que se trata de uma
oferta de cursos vocacionados para áreas práticas de
grande empregabilidade”.
Os cursos técnicos superiores profissionais são ciclos de estudos superiores
não conferentes de grau, que
atribuem um diploma de técnico superior profissional.
Distinguem-se de outras formações do ensino superior
por terem uma forte componente técnica, orientada
para a prática e para o exercício profissional.
O último semestre é integralmente dedicado à formação em contexto de trabalho,
o estágio, o que permite aos
estudantes aplicar os conhecimentos e as competências
desenvolvidas em contexto
empresarial, com o acompanhamento do supervisor da
empresa e a orientação de
um docente do curso.

O Dia Internacional das Cidades Educadoras, comemora-se a
30 de novembro desde a proclamação da Carta das Cidades Educadoras, em 1990, como forma de
valorizar o trabalho desenvolvido
na construção de uma sociedade
informada, participativa, competitiva, justa e solidária.
Este ano, que celebra o 30º
aniversário, o tema escolhido foi
“30 anos transformando pessoas
e cidades para um mundo melhor”. Na impossibilidade de realizar o tradicional encontro aberto
à comunidade, devido à pandemia
da Covid-19, o Município de Santo Tirso assinalou a data nas redes socias, através de um vídeo
que juntou testemunhos de diferentes áreas. José Barbosa, diretor do Agrupamento de Escolas
de São Martinho do Campo falou
sobre a escola e as cidades educadoras, Nuno Carvalho, diretor
do ACES Santo Tirso/Trofa, abordou o ponto de vista da saúde, já
José Costa, participante no Santo Tirso Empreende destacou as
oportunidades do Município para os jovens.
O presidente da Câmara Municipal, Alberto Costa, lembrou também através das redes sociais que
“a adesão de Santo Tirso à Rede
das Cidades Educadoras tem contribuído para potenciar boas práticas educativas e refletir sobre
um novo paradigma na educação”.
Destacou ainda que esta missão
é especialmente exigente no atual
contexto de pandemia, “convocando-nos a todos a colaborar para a continuidade da garantia ao
direito básico e vital de todos à
Educação e à Cultura, dimensões
estruturantes do desenvolvimento humano e social”. Para o autarca o trabalho desenvolvido pelo
Município tem como objetivo criar
“uma cidade inclusiva, uma cidade de todos e para todos, onde
todos se possam sentir valorizados e integrados”.
Santo Tirso integra a Rede Territorial Portuguesa das Cidades
Educadoras desde 2010.
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Arrancou a última fase
da ligação do cemitério
de Vilarinho a Paradela

Espaço do Cidadão já funciona
em Monte Córdova

É

o nono Espaço do Cidadão do concelho, está
localizado na sede da
Junta de Freguesia de
Monte Córdova e vem
reforçar a aposta da Câmara
Municipal na descentralização.
O equipamento resulta de um
protocolo entre a Câmara Municipal e a Agência para a Modernização Administrativa.
“Com a abertura dos Espaços do Cidadão descentralizados pretendemos, precisamente,
chegar àqueles que estão mais
longe, como é o caso de Monte Córdova, permitindo que os
munícipes possam aceder a um
conjunto de serviços da administração central sem terem de
se deslocar ao centro da cidade”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso,
Alberto Costa, durante a inauguração, salientando que “a medida ganha especial relevância no
atual contexto de pandemia”.
No mesmo sentido, também a presidente da Junta de
Freguesia de Monte Córdova,
Andreia Correia, realçou que
o novo espaço do cidadão é
“uma mais-valia para a população cordovense”, explicando
que “sem o apoio da Câmara

Municipal não seria possível
disponibilizar o serviço”.
Nos Espaços do Cidadão
são disponibilizados mais de
170 serviços, sendo possível
tratar de assuntos como a renovação do Cartão do Cidadão
ou da carta de condução, soli-

citar nova senha ou caderneta predial junto da Autoridade
Tributária, apresentar despesas
da ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego e formação
profissional, solicitar o Cartão
Europeu de Seguro de Doença,
marcar consultas, entre muitos

outros.
A autarquia investiu 13.500
euros em obras de adaptação
do espaço da junta de freguesia. No total dos nove Espaços
do Cidadão do concelho, (localizados nas sedes das juntas de
Água Longa, Areias/Sequeirô/

salientando que “na Palmeira
a requalificação vai beneficiar
54 pessoas”.
O autarca referiu ainda que a
requalificação vai garantir “mais
conforto térmico aos moradores
e, consequentemente, ajudar a
melhorar a qualidade de vida”.
Também o presidente da Junta de Freguesia de Areias, Sequeirô, Lama e Palmeira, Eurico
Tavares, destacou que a intervenção realizada “vai trazer importantes ganhos ao nível da
eficiência energética, o que irá
permitir uma maior poupança
de energia”.

Intervenção vai beneficiar 54 pessoas

E

Investimento global da Câmara Municipal de Santo Tirso na nova ligação é de 1,5 milhões de euros

Junta de Freguesia de Monte Córdova acolhe o nono Espaço do Cidadão do concelho

Lama/Palmeira, Carreira/Refojos, S. Tomé de Negrelos, Vila Nova do Campo, Vilarinho e
ainda Loja do Cidadão de Santo
Tirso e Centro Cultural Municipal de Vila das Aves), a Câmara
de Santo Tirso investiu cerca de
65 mil euros.

Habitação Municipal da Palmeira requalificada
O presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto
Costa, e o presidente da União
de Freguesias de Areias, Sequeirô, Lama e Palmeira, Eurico Tavares, inauguraram no dia
18 de novembro a requalificação dos edifícios da Habitação
Municipal da Palmeira.
“Este é um investimento enquadrado na estratégia de regeneração urbana que estamos
a levar a cabo em todos os edifícios de Habitação Municipal
do concelho”, explicou o presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso, Alberto Costa,
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Para além da aplicação de
reboco térmico nas paredes exteriores, as obras de requalificação contemplaram a troca das
chapas de fibrocimento da cobertura por painéis sandwich,
a substituição das caixilharias
por PVC de vidro duplo, bem
como do esquentador por uma
bomba de calor para preparação de água quente.
A beneficiação da Habitação
Municipal da Palmeira abrange
18 fogos e contou com um investimento da Câmara Municipal de Santo Tirso de cerca de
190 mil euros.

stá no terreno a última
fase da ligação do cemitério de Vilarinho a
Paradela, uma empreitada, no valor de 600
mil euros, que deverá ficar concluída no primeiro semestre de
2021.
“Sabemos que a população
aguarda ansiosamente por esta ligação, mas agora trata-se
de um esforço final até termos
concluída esta obra estruturante para a freguesia de Vilarinho”, explicou o presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, durante uma
visita à intervenção. O autarca
lamenta que tenha havido, já
em obra, a necessidade de rever
o projeto que era antigo e que
isso tenha atrasado o arranque
da pavimentação, salientando
que “o mais importante é garantir que a intervenção fica
bem-feita”.
“Esta é uma via fundamental
para Vilarinho que vai permitir
melhorar a circulação entre os
aglomerados urbanos da fre-

guesia bem como a ligação aos
concelhos vizinhos”, garante Alberto Costa, dando conta que,
no global, o investimento da Câmara Municipal de Santo Tirso
na nova ligação entre o cemitério de Vilarinho e Paradela é de
cerca de 1,5 milhões de euros.
No mesmo sentido, também
o presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho, Jorge Faria, reiterou que esta “é a obra mais
importante de sempre para a
freguesia”, mostrando-se contente por estar prestes a ver resolvida “uma reivindicação com
cerca de 30 anos”.
A abertura do novo arruamento incluiu trabalhos de alargamento e infraestruturação da
Rua do Calvário, parte da Rua
da Pitança, Travessa das Ínsuas
e parte da Rua das Ínsuas, criação de muros de suporte, novas
infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de
águas pluviais e colocação de
iluminação pública. Foram ainda resolvidos diversos problemas decorrentes dos trabalhos

Empreitada deverá ficar concluída no primeiro semestre de 2021

efetuados no terreno, nomeadamente a necessidade de executar uma passagem hidráulica de
grandes dimensões e a alteração da edificação dos muros
de suporte devido a uma linha
de água.
Ultrapassadas essas questões, avança agora a pavimentação. Na nova empreitada, está
incluído o troço inicial da Estrada do Calvário, a Rua do Calvário, a Rua da Pitança, a Travessa

das Ínsuas, um troço da Rua das
Ínsuas e parte da Rua da Aldeia
Nova. Nesta última, está previsto também a execução de uma
rede enterrada de telecomunicações e ainda de um troço de
rede de drenagem de águas
pluviais.
A obra, que de deverá estar
concluída no primeiro semestre do próximo ano, contempla
ainda a sobrelevação do pavimento da faixa de rodagem,

para acalmia de tráfego e para
garantir a continuidade da inclinação transversal e longitudinal dos passeios nas áreas
de passadeiras e nos diversos
entroncamentos, assim como o
enquadramento paisagístico de
todo o arruamento.
Para além da pavimentação
em betão betuminoso, a ligação
do cemitério de Vilarinho a Paradela terá zonas de paragem
de transportes públicos.
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o município
de santo tirso
está presente
nas redes sociais

CAID conquista segundo
grande prémio CRIDEM

C

Edgar Moreira Carneiro trouxe para a CAID o segundo lugar do Concurso Nacional de Obras de Expressão Plástica de Pessoas com Deficiência Intelectual

hama-se “Totem
das três irmãs”, é
uma escultura da
autoria de Edgar
Moreira Carneiro
e valeu à CAID- Cooperativa de Apoio à Integração do
Deficiente o segundo grande prémio na 16ª edição do
CRIDEM, o Concurso Nacional de Obras de Expressão
Plástica de pessoas com
Deficiência Intelectual.
Desenvolvido em parceria entre a APPACDM do
Porto (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental),
a Fundação Manuel António da Mota e a Fundação
Montepio, o CRIDEM pretende não só promover o
reconhecimento público da
produção artística de pessoas com deficiência, como
também sensibilizar a sociedade para a importân-

cia da arte como forma de
expressão da individualidade de cada um e como
veículo promotor de integração social dos cidadãos
com deficiência.
Dividido em cinco categorias – pintura, desenho, escultura, têxteis e
tapeçaria – o concurso recebe candidaturas de instituições de todo o país.
Para além de arrecadar o
segundo grande prémio,
no valor de dois mil euros,
Edgar Moreira Carneiro, em
representação da CAID arrecadou mais uma menção
honrosa, com a escultura
“Peixona”.
A qualidade artística das
obras, a criatividade, inovação e a utilização de materiais reciclados ou amigos
do ambiente foram alguns
dos critérios avaliados pelo júri.

EDGAR MOREIRA
CARNEIRO
Aos 24, Edgar é um jovem que
apresenta uma perturbação do
espectro do autismo. No âmbito da sua intervenção terapêutica e com o objetivo de desenvolver a motricidade fina, começou
a trabalhar com plasticina. Com o
aperfeiçoamento da técnica, passou a desenvolver figuras cada
vez mais elaboradas. Em 2011
começava a transição para o barro, depois de ter a família a inscrevê-lo no atelier de cerâmica
do Professor João Carqueijeiro.
Em 2017 iniciou o seu percurso
na CAID, instituição que, desde
essa altura, se tem empenhado
em ajudá-lo a expressar-se através da arte. No ano seguinte recebeu uma menção honrosa na
15ª edição do CRIDEM, onde representou a CAID com a obra
“Homem Cavalo”.
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MEXER

“Receitas em Família” foi dirigido aos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do concelho

Concurso põe escolas
a confecionar
receitas saudáveis

P

romover hábitos de alimentação saudável junto dos mais novos foi o
grande objetivo do concurso de receitas lançado
pela Câmara Municipal de Santo
Tirso. Dirigido às turmas do pré-escolas e primeiro ciclo das escolas do concelho, o concurso deu a
conhecer receitas de sete turmas
vencedoras.
Depois de, durante meses, a rúbrica “Receitas em Família” ter dado a conhecer, através das redes
sociais do Município, um conjunto
de receitas saudáveis para ajudar
a passar o tempo em confinamento com os mais novos, a iniciativa
saltou para as escolas para assinalar o Dia Mundial da Alimentação e
colocou os alunos do pré-escolar e
primeiro ciclo a desenvolver pratos
assentes em escolhas alimentares
saudáveis, equilibradas e variadas.
Todas as receitas submetidas
foram, depois, sujeitas à apreciação do júri que avaliou questões
como a criatividade, a originalidade e a apresentação, mas também
o equilíbrio nutricional de cada
receita.
Pizza vegetariana, queque de
abóbora e beterraba, flower frutihorticola, pasta de grão de bico
com palitos de legumes e frutos,
pão com fiambre e alface e batido
de banana e maçã, doce de maçã
com nozes e canela ou bolo colorido. As sete opções vencedoras
foram confecionadas pelos alunos e os vídeos disponibilizados,
mais tarde, nas redes sociais do
Município.
Depois do sucesso da iniciativa,
o presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso, acredita que “esta
é uma forma divertida de motivar
as crianças a aumentar a ingestão
diária de frutas e hortícolas”, ao
mesmo tempo que ajuda a “informar as crianças em idade escolar
e as respetivas famílias acerca da
importância de fazer melhores escolhas alimentares”.

BREVES

Sub-21 do Aves fazem
história no voleibol

Na sequência da subida à primeira
divisão da equipa de voleibol feminino
sub-21, o Clube Desportivo das Aves foi
distinguido na reunião de Câmara de 12
de novembro. Graças ao triunfo, por 3-0,
frente ao AVC Famalicão, dia 18 de outubro, as avenses garantiram, a uma jornada do fim do Campeonato, a subida à
I Divisão Nacional, o que acontece pela
primeira vez desde que a modalidade foi
criada pelo Clube Desportivo das Aves.
O voto de louvor foi atribuído “pela
histórica subida da equipa feminina de
Sub-21 à I Divisão Nacional de voleibol, e
pelo papel que desempenha em matéria de
desenvolvimento das políticas municipais
dirigidas à promoção da prática desportiva, em geral, e do voleibol, em particular”,
destacou o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa.

OS

VENCEDORES
Pizza Vegetariana
Centro Infantil de Santo Tirso - Cruz Vermelha

Flower Frutihorticola
EB Olival

Doce de maçã com nozes e canela
JI Lama

Pasta de grão de bico com palitos de legumes
JI Vinha

Bolo colorido (espinafres)
JI Merouços

Queque de abóbora e beterraba
EB Campinhos

Este ano cada participante decide o próprio trajeto de forma a evitar ajuntamentos

São Silvestre regressa
em formato virtual

D

evido ao contexto de pandemia que vivemos, a tradicional São Silvestre, promovida
pela Câmara Municipal em
parceria com o CAST- Centro
de Atletismo de Santo Tirso, realiza-se,
este ano, num formato diferente. Na
impossibilidade de juntar, como habitualmente, milhares de participantes
nas ruas da cidade, a 23ª edição da
prova, de 10 quilómetros, propõe que
cada um faça o seu próprio trajeto.
Assim, apesar de haver um percurso sugerido, os participantes podem

escolher o caminho a realizar, desde
que cumpram a distância estipulada
e recorram a uma aplicação que recolha o track da corrida para, posteriormente, enviarem os dados por email.
O presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso, Alberto Costa, apela
“ à resiliência de cada um para não
deixar esmorecer, este ano, o espírito
da São Silvestre”. Também a presidente do CAST, Sílvia Alves, espera que
“ainda sem o brilho dos outros anos,
se possa fazer desta edição um marco de perseverança”.

Apesar de haver lugar a classificações, uma vez que os percursos
têm diferentes graus de dificuldade,
não haverá atribuição de prémios. Serão, no entanto, sorteados vales de
compras.
A inscrição na prova é gratuita e
deve ser feita através do site www.
desportave.pt. O kit de participante
é constituído por t-shirt técnica, dorsal e medalha. Pode ser levantado na
sede do CAST dias 17 e 18 de dezembro, das 9h00 às 13h30 e das 14h30
às 19h00.

CAID recebe voto de louvor
O executivo municipal distinguiu
a CAID, Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente, pelas quatro
medalhas conquistadas nos Campeonatos Nacionais Individuais de Ténis
de Mesa organizados pela ANDDIAssociação Nacional de Desportivo
para a Deficiência Mental.
Atribuído na reunião camarária de
26 de novembro, o voto de louvor é
“um prémio pelo esforço, dedicação
e espírito de sacrífico de atletas, técnicos e dirigentes de uma instituição
de referência a nível nacional em ma-

téria de integração e apoio a pessoas
com deficiência”, referiu o presidente
da Câmara Municipal de Santo Tirso,
Alberto Costa.
O autarca destacou ainda que os
resultados “ testemunham o trabalho e o esforço de atletas, técnicos
e dirigentes, bem como o insubstituível papel da instituição em matéria de integração de pessoas com
deficiência”.
No total das quatro medalhas ganhas, Vitória Andrade sagrou-se campeã nacional em seniores femininos e

deu à CAID a única medalha de ouro
arrecadada na competição, ao passo que José Carlos conquistou o segundo lugar mais alto do pódio em
seniores masculinos.
Para o pecúlio de medalhas nos
Campeonatos Nacionais Individuais,
contribuiu ainda Jorge Magalhães,
terceiro posicionado em seniores
masculinos, logo atrás do companheiro de equipa José Carlos; e Pedro
Azevedo, que também se classificou
em terceiro lugar na categoria T21
masculinos.

Clube Desportivo
S. Salvador do Campo
conquista mais 11 medalhas

No atletismo, o Clube Desportivo São
Salvador do Campo voltou a brilhar em
provas nacionais e internacionais. No
Campeonato Nacional de Veteranos, que
se realizou, dia 17 de outubro, no Estádio
Universitário, em Lisboa, Joaquim Lopes
arrecadou a medalha de ouro nos 10 mil
metros, em M55, ao passo que Joaquim
Figueiredo subiu ao mais alto lugar do
pódio nos 10 mil metros M50. Já Gil Ferreira sagrou-se vice-campeão nos 10 mil
metros em M45.
Também no Campeonato da Europa de
Masters, disputado na Madeira, de 29 a
31 de outubro, o Clube Desportivo São
Salvador do Campo não deixou os seus
créditos por mãos alheias.
Joaquim Figueiredo sagrou-se campeão europeu em quatro categorias –
10km, em M50; Meia Maratona, em M50;
10km estrada, por equipas, em M50; e
estafeta 3x2000m, em M50 – e ainda
logrou amealhar uma medalha de prata,
na Meia Maratona, por equipas, em M50.
Já Joaquim Lopes festejou a vitória na
estafeta 3x2000m, por equipas, na categoria M55, e ainda ganhou duas medalhas
de prata, ao ser vice-campeão na Meia
Maratona, na categoria M55, e na Meia
Maratona por equipas, também em M55.
No total, o Clube Desportivo São Salvador do Campo conquistou 11 medalhas
nas duas provas, sete de ouro e quatro de
prata. O executivo municipal distinguiu o
clube com um voto de louvor municipal na
reunião do executivo de 12 de novembro.
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Creative Jam
Internacional
AYCH

Museu Internacional
de Escultura vai
integrar projeto de
arte contemporânea
Rede criada pela Direção Regional de Cultura agrega 13 espaços de referência na região Norte

REINHARD
KLESSINGER
ROUND AND
ABOUT

O

Museu Internacional de Escultura
Contemporânea
(MIEC) é um dos 13
museus da região
Norte que vai integrar um novo projeto da Direção Regional
de Cultura que tem como objetivo aumentar a atratividade
cultural da região através de
um plano de promoção turística conjunta.
Promovido pela Direção Regional de Cultura do Norte, o
projeto assenta na agregação
da oferta de 13 espaços de
referência nacional e internacional, situados no Norte de
Portugal, em que Santo Tirso
participa através do Museu Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC). Em causa
está um programa que pretende valorizar o território e au-

mentar a atratividade cultural
da região.
“É um projeto muito importante para Santo Tirso na medida em que vai permitir que
o nosso MIEC ganhe escala”,
explica o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, detalhando
que “em concreto, esta rede
irá permitir o desenvolvimento
de projetos conjuntos, a criação de circuitos de visita, intercâmbios e a realização de
candidaturas conjuntas a fundos comunitários”.
O autarca salienta a importância do trabalho em rede como forma de “promoção
e desenvolvimento do património cultural”. “Há um potencial enorme que deve ser
aproveitado e uma qualidade
que é importante que seja re-

conhecida por todos”, acredita Alberto Costa, sublinhando
que “esta ação em rede irá,
não só dar mais visibilidade
aos museus, como um todo,
como aumentar a atividade
cultural nestas regiões e despertar a população para a arte
contemporânea”.
Para além do Museu Internacional de Escultura Contemporânea, fazem parte deste
projeto a Fábrica – Fundação
José Rodrigues e a Fundação
de Serralves (Porto); a Casa da
Arquitetura e a Casa do Design
(Matosinhos), o Centro de Arte Graça Morais (Bragança); o
Centro Internacional de Arte
José Guimarães (Guimarães);
o Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende (Gondomar); o Museu Amadeo Souza
Cardoso (Amarante); o Museu

Bienal de Cerveira (Vila Nova de Cerveira); o Museu de
Arte Contemporânea de Chaves – Nadir Afonso (Chaves); o
Museu do Surrealismo – Fundação Cupertino de Miranda
(Vila Nova de Famalicão) e a
Oliva Creative Factory (São
João da Madeira).
O Museu Internacional de
Escultura Contemporânea surgiu na década de 90, pela mão
de Alberto Carneiro, e hoje
conta com um acervo de 57 esculturas espalhadas pela cidade. Em 2016 ganhou uma sede,
da autoria dos dois arquitetos
portugueses galardoados com
o prémio Pritzker: Álvaro Siza
Vieira e Eduardo Souto Moura,
que já recebeu mais de 40 mil
visitantes oriundos de países
como a Coreia do Sul, o Japão,
os Estados Unidos ou a Rússia.

Durante os dias 10 e 11 de
dezembro o International Creative Jam AYCH vai colocar os
jovens a reinventar o futuro
a partir de Santo Tirso. Devido ao contexto de pandemia
a iniciativa realiza-se exclusivamente através das plataformas digitais.
Sob o tema “Reinventar o
Futuro”, o terceiro e último
Creative Jam do projeto AYCH
vai, a partir de Santo Tirso, decorrer ao longo de dois dias,
exclusivamente online. A iniciativa consiste num desafio
competitivo, criativo e empreendedor, no qual os participantes serão convidados
a desenvolver novas ideias
e projetos que ajudem a fazer face aos desafios da era
pós-Covid-19.
Melhorar a saúde, redefinir o trabalho e a educação,
aumentar a sustentabilidade,
fomentar a cultura digital, incentivar a moda sustentável
e construir comunidades criativas serão os temas que estarão em debate. Direcionado
a jovens entre os 16 e os 30
anos, o evento inclui o desenvolvimento de metodologias
design thinking, workshops direcionados para a promoção
de competências criativas e digitais, sessões de desenvolvimento de projetos, sessões de
prototipagem e a apresentação
final das ideias.
O projeto AYCH, aprovado
pelo INTERREG Espaço Atlântico, conta com 13 parceiros,
oriundos de Portugal, Espanha,
França e Reino Unido. Vocacionado para a promoção do
empreendedorismo e emprego jovem, o programa oferece aos participantes múltiplas
iniciativas para desenvolveram
as suas competências, desde
a realização de estágios internacionais e programas de
incubação, à participação em
workshops e desafios competitivos e empreendedores.
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Música tradicional chega através
das plataformas digitais
P
ela 14ª edição, a Palheta Bendita voltou
a trazer a Santo Tirso a música tradicional portuguesa, mas,
desta vez, devido à pandemia
da Covid-19, assumiu um formato totalmente online. De 14 de
novembro a 1 de dezembro, a
edição deste ano voltou a promover concertos, entrevistas
e debates e foi acompanhada
através das redes sociais.
Um dos pontos altos acabaria mesmo por ser o concerto da Chulada da Ponte Velha,
focado no lançamento do CD
“Sempre a Ramaldar” que, nu-

ma tarde onde o recolhimento
era obrigatório, juntou centenas
de pessoas ao ecrã.
Com um papel importante
na valorização da música portuguesa e do património material e imaterial que lhe está
associado, a Palheta Bendita
colocou, este ano, em cima da
mesa, o ensino da música popular, num debate moderado
por João Roque Correia, que
contou com a participação de
Mauro Sanin – aCentral Folque
(Santiago de Compostela); Carmina Repas Gonçalves – Cardo
Amarelo (Vila Nova de Gaia);
Antony Fernandes – Escola de

CRIAR

Gaitas Ponte Velha (Santo Tirso); Ricardo Santos – Escola de
Gaitas do Onda (Vila do Conde)
e João Martins – Escola de Música tradicional da Ponte Velha
(Santo Tirso).
Paralelamente, foram levadas a cabo um conjunto de conversas e entrevistas a figuras
como o construtor de gaitas-de-foles, Jorge Lira; o violeiro Joaquim Capela; o organeiro
Joaquim Silva; ou o violeiro Rui
Costa.
A organização é da Câmara
Municipal de Santo Tirso em
parceria com a ACT – Associação Cultural Tirsense.

Chulada da Ponte Velha deu um concerto focado no lançamento do CD “Sempre a Ramaldar”

Concerto da Chulada da Ponte velha foi um dos pontos altos da edição deste ano

Promover a música portuguesa com o objetivo de valorizar tocadores, construtores e dançadores é o objetivo do evento

14ª edição realizou-se de 14 de novembro a 1 de dezembro em formato online

Para além do concerto, houve ainda lugar a entrevistas, debates e uma oficina
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20 E 21 DE NOVEMBRO

Agenda Municipal
Novembro e Dezembro

Marca e Imagem Profissional para 2020
Workshop – Online
Respondendo ao crescente interesse demonstrado pelos jovens e
tratando-se de uma faixa etária muito específica, é cada vez mais
importante que adquiram ferramentas e know-how sobre como se
apresentar em momentos decisivos das suas vidas, tais como a
apresentação ao mercado de trabalho.
Os/as jovens vão aprender como podem aproveitar ao máximo tudo
que a sua Marca pode trazer, de forma tão genuína, porque é sua,
vai ser pensada com o coração e vai poder ser sentida pelos outros.
Neste curso vão conseguir visualizar com mais clareza tudo que os/
as inspira, entrar num processo em que ficam submersos na sua
essência, descobrem o que os/as move, o que faz feliz e sobretudo
qual o caminho a definir para a sua vida pessoal e profissional.
Formadora RAQUEL SOARES CEO Love People
Esta é mais uma formação no âmbito das Jornadas de Formação
Jovem de 2020.

23 OUTUBRO A 24 JANEIRO

09 OUTUBRO A 24 JANEIRO
Reinhard Klessinger – Round and About
Exposição – MIEC
O escultor e desenhador Reinhard Klessinger trabalha em áreas
de fronteira. Em 1969, já incorporava projeções de slides, filmes
e vídeos nos seus trabalhos de escultura. O reflexo, com os seus
múltiplos aspetos, é importante para si. Trabalha preferencialmente
com materiais refletores, como espelhos, zinco, vidro e esmalte. Ele
fomenta o surgimento de situações que provocam reflexão, desde
o simples reflexo do espelho até às ideias mais complexas. Nas
salas do MIEC, Klessinger exibirá obras de todos os seus diferentes
períodos criativos e produtivos.
O trabalho está ligado por um círculo (imaginário), que não tem um
centro determinado mas que continuamente revela novos pontos de
referência.
Terça a sexta-feira: 09h00 – 12h30 / 14h30 – 17h30
Sábado e domingo: 14h00 – 19h00

23

Ciclo Têxteis do Presente:
Têxteis Lantal. 40 anos de veludo
em Santo Tirso
Exposição – Centro Interpretativo da Fábrica
de Santo Thyrso
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?
A convidada neste anormal ano de pandemia é a empresa Lantal,
um dos maiores grupos têxteis da Europa, vocacionado para os
têxteis de transportes (aviação e transportes terrestres). Como
conseguiu este grupo vencer 134 anos plenos de desafios? Como
apareceu no Vale do Ave uma empresa internacional vocacionada
para têxteis de transportes? Como sucedeu a integração de uma
empresa de veludos de Água Longa neste conglomerado têxtil
internacional com base Suíça? Estas são algumas das perguntas
que poderemos colocar ao visitar esta exposição.
Segunda a sexta-feira: 09h00 – 17h30

Workshop certificado, inscrições gratuitas mas sujeita a inscrição
através do telefone 913 487 037 ou do email juventude@cm-stirso.pt

05 DE DEZEMBRO
DIGITAL INFLUENCER
FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO
Workshop – Online
O Workshop incide sobre técnicas de fotografia e comunicação para
quem quer ser ou perceber o mundo dos Digital Influencers. Luís
Carvalho apresentará alguns truques de fotografia que nos ajudarão
a evidenciar o que pretendemos publicitar, bem como algumas
estratégias de o comunicar.
Programa

MERCADOS & MOSTRAS URBANOS

- O que é um Digital Influencer?;
- Fotografia: Como fotografar e onde fotografar?;

Os mercados e mostras constituem, na sua génese, espaços de
troca comercial e/ou, espaços de exposição de acervos e coleções.

- Comunicação: Como comunicar e onde comunicar?;

Na atualidade estes ´encontros´ recuperam o fulgor de outrora,
conquistando novos ´mercadores´, e, impondo uma ´nova tradição´,
motivadora e atraente para moradores, visitantes e turistas.

- Exemplos de estratégias de Digital Influencers.

A dimensão social agrega valores culturais e económicos de
relevante interesse no panorama atual.
Pretende-se dinamizar diferentes setores produtivos e criativos, nos
quais estão inscritos os ofícios tradicionais, a produção agrícola
e florícola, os labores contemporâneos, a arte do colecionismo, a
paixão pelas antiguidades e raridades, a sedução pelo usado, etc.

Feira de antiguidades
Parque Dona Maria II
14 NOVEMBRO E 12 DEZEMBRO
Sábado: 09h00 – 17h00

Bazar d´Artes & Oficios
Parque Dona Maria II
15 NOVEMBRO E 13 DEZEMBRO
Domingo: 10h00 – 17h00

- Redes Sociais;
Esta é mais uma formação no âmbito das Jornadas de Formação
Jovem de 2020.
Workshop certificado, inscrições gratuitas mas sujeita a inscrição
através do telefone 913 487 037 ou do email juventude@cm-stirso.pt

19 E 20 DE DEZEMBRO
23ª São Silvestre de Santo Tirso
Corrida – Virtual
Inscrições através do site www.desportave.pt. O kit de participante
é constituído por t-shirt técnica, dorsal e medalha.
Pode ser levantado na sede do CAST dias 17 e 18 de dezembro, das
9h00 às 13h30 e das 14h30 às 19h00.
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TODOS
CUIDAMOS
DE TODOS!

PARA A MESA

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RESTAURAÇÃO

ENTREGA GRATUITA DE REFEIÇÕES *
FINS DE SEMANA
11h30 às 15h00 – 18h30 às 21h00

* RESERVAS FEITAS

DIRETAMENTE COM
OS RESTAURANTES
ADERENTES

