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V ai nascer na rua do Picoto 
o novo B&B Hotel Santo Tir-
so, um edifício com utiliza-
ção mista que combina uma 
unidade hoteleira com 74 

quartos e um complexo habitacional 
com 31 apartamentos. No lançamento 
da primeira pedra, que decorreu a 21 
de dezembro, o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, salientou a aposta do Município na 
“atração de investimento inteligente e 
sustentável”.

Fruto de uma parceria entre a Paco-
li, uma empresa local de investimentos 
imobiliários e construção, conhecida 
pela vasta experiência e pelos diver-
sos empreendimentos de referência e 
o grupo B&B Hotels, premiado na euro-
pa pelo conceito inovador e pelo forte 
crescimento que tem vindo a desenvol-
ver, o investimento de 8,5 milhões de 
euros no novo Hotel de Santo Tirso foi 
considerado Projeto de Interesse Muni-
cipal e deverá criar cerca de 25 postos 
de trabalho.

Torcato Faria, Administrador da B&B 
Hotels em Portugal, garante não ter 
tido dúvidas quanto à instalação da 
unidade no concelho já que, acredita, 
“Santo Tirso é um dos concelhos que 
tem surpreendido pela atração de in-
vestimento nas mais diversas áreas, 
principalmente na indústria”. “Há uma 
dinâmica de investimento internacional 
e trazer empresas estrangeiras para cá 
cria as condições que nós procuramos 
quando instalamos hotéis”, explica.

Alberto Costa garante que a ação 
“célere, profissional e muito pragmática 
do município tem ajudado a concretizar 
investimentos importantes”. “Fizemos 
deste um Projeto de Interesse Munici-
pal que vai ter importantes incentivos 
como a redução de taxas e licenças ou 
a desburocratização de processos e, 
mesmo num período difícil, num con-
texto de pandemia, conseguimos conti-
nuar a ser uma aposta atrativa para os 
investidores”, destaca o autarca.

Já Raúl Palavras, da Pacoli, admite: 
“não sei como conseguimos atingir este 

objetivo ainda este ano. Trabalhámos 
sábados e domingos para pôr todas as 
especialidades em ordem e as pessoas 
foram incansáveis”. “Nota-se da parte 
de quem gera a Câmara Municipal um 
dinamismo constante e bastante útil 

para qualquer empreendedor e empre-
sário”, continua.

Com o início dos trabalhos marca-
do para o primeiro trimestre de 2021, 
a conclusão deverá acontecer no ve-
rão de 2022.

Defender o superior interesse 
dos munícipes

Resgatar a concessão de água à Indaqua será, sem dúvida, uma das decisões 
mais importantes para o futuro do nosso Município.

Tomei-a em consciência, convicto de que a injustiça de que a população de 
Santo Tirso tem sido vítima, obrigada a pagar a água mais cara do país, dura há 
demasiado tempo.

Por minha vontade a situação seria, por isso, revertida já amanhã, mas in-
felizmente, por força do contrato que existe, a decisão que agora tomo só terá 
efeito daqui a dois anos.

Este período dá-nos tempo para montarmos um modelo de gestão eficiente 
e a minha expectativa é que, efetivamente, consigamos trabalhar num sistema 
que mantendo a qualidade da água, possa trazer reduções acima dos 35 por 
cento da fatura média.

Sei que o processo é complexo, mas não abandono as minhas convicções e nin-
guém me demove de defender o superior interesse dos munícipes de Santo Tirso.

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Investimento de 8,5 milhões de euros é Projeto de Interesse Municipal

Presidente da Câmara participou na cerimónia de lançamento da primeira pedra

FO
TO

 D
O 

MÊ
S

Está a nascer um novo hotel 
em Santo Tirso
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C om o objetivo de re-
duzir aquele que é o 
tarifário de água mais 
elevado do país, a 
Câmara Municipal de 

Santo Tirso vai resgatar a con-
cessão da água à empresa Inda-
qua e avançar com a criação de 
uma empresa municipal. Para 
além de uma redução de 35 por 
cento na fatura, a medida per-
mitirá introduzir, pela primeira 
vez, uma tarifa social e um ta-

rifário para famílias numerosas.
Ao fim de 24 anos de ges-

tão privada, o serviço de água 
de Santo Tirso passará para a 
esfera do Município. Alberto 
Costa, presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, ga-
rante que se trata de defender 
o interesse público: “Não me 
podia resignar com a situação 
de injustiça de que está a ser 
vítima a população do conce-
lho, obrigada a pagar a água 

mais cara do país”.
“Quando assumi funções, 

chamei a mim este dossiê e en-
cetei um conjunto de démar-
ches para resolver um problema 
com o qual era confrontado to-
dos os dias”, esclarece o autar-
ca, salientado que a decisão 
que agora tomou foi resultado 
“de um caminho longo e difícil 
em defesa do superior interes-
se público”.

A solução encontrada pas-

sa por resgatar a concessão à 
Indaqua e criar uma empresa 
municipal que garanta a explo-
ração do serviço de água. Para 
Alberto Costa, dos vários mode-
los estudados, esta é a melhor 
opção, uma vez que agrega um 
conjunto de vantagens: “Permi-
te reduzir 35 por cento os ta-
rifários, garante uma gestão 
altamente profissional que as-
segura os padrões de qualidade 
existentes, abre caminho à pos-

sibilidade de se avançar para 
uma empresa intermunicipal, e 
carece de aprovação da Assem-
bleia Municipal, envolvendo to-
dos os partidos numa decisão 
que tem implicações no futuro 
do Município”.

A redução da tarifa da água 
em 35 por cento significa que 
um utilizador doméstico, até 
15m3, que atualmente tem uma 
fatura anual de 362 euros, terá 
uma poupança média de 127 
euros. Já no caso de um utili-
zador não doméstico, até 15m3, 
com um consumo médio anual 
de 466 euros, a poupança será 
de 251 euros.

Adicionalmente à redução 
geral do tarifário, será ain-
da introduzida uma tarifa so-
cial destinada aos munícipes 
mais carenciados, bem como 
um desconto para as famílias 
numerosas, à semelhança do 
que acontece com o serviço de 
saneamento.

De acordo com os termos 
do contrato de concessão em 
vigor, uma vez que o Municí-
pio tem de comunicar a decisão 
mediante um aviso prévio com 
dois anos de antecedência, o 
resgate terá efeito nos tarifários 
a partir de janeiro de 2023. Até 
lá, a concessionária continuará 
a gerir e a explorar a rede de 
abastecimento de água.

A Câmara Municipal de San-
to Tirso terá ainda que indem-
nizar a concessionária em 12 
milhões de euros, encargos que 
serão suportados pela própria 
operação do serviço. Alberto 
Costa salienta que os muníci-
pes “não serão prejudicados, 
uma vez que beneficiarão de 
uma significativa redução real 
no tarifário de 35%”.

“No fundo”, conclui o autar-
ca, “trata-se de mais um amor-
tecedor social a ser lançado 
pelo Município dirigido às fa-
mílias e às empresas de Santo 
Tirso, num momento particular-
mente difícil pelo qual estamos 
a passar”.

mais cara do país. 
Não me conformei com o facto 
desta ser uma situação que não 
tinha volta a dar e fui procurar 
alternativas. É preciso que se 
perceba que a solução agora 
apresentada, de resgate da 
concessão à Indaqua, não é 
tomada de ânimo leve e é o 
corolário de muito trabalho 
prévio.
Foi um caminho longo e difícil, 
que envolveu muitas reuniões 
e horas de trabalho, bem 
como estudos especializados 
para sustentar a decisão que 
tomei. Face à complexidade do 
contrato em causa penso que 
decorreu em tempo recorde.
Tomo esta decisão em 
consciência porque acredito 
que é a que melhor defende o 
superior interesse da população. 

De que forma é que o contexto 
de pandemia vivido durante 
este ano contribuiu para o 
desenrolar deste processo?
Numa altura difícil como a que 
vivemos era expectável, de 
facto, que todos estivéssemos 
unidos no objetivo de criar 
melhores condições para a 
população. Mas a verdade é que 
o diálogo que fomos mantendo 
com a Indaqua deixou sempre 
um sentimento de impotência. 
Senti-me num colete de forças, 
sem alternativas às quais 
pudesse recorrer para diminuir 
os encargos com esta questão 
e isso deu-me ainda mais 
determinação para acabar com 
a situação de injustiça de que 
é vítima a população de Santo 
Tirso.
É importante destacar que há 
vários anos que tentávamos, 
sem sucesso, implementar 
tarifas sociais e tarifários para 
famílias numerosas e agora vai, 
finalmente, ser possível.

Tendo em vista a descida dos 
tarifários, que alternativas 
estiveram em cima da mesa?
Tínhamos, logo à partida, três 

O preço da água é um 
problema antigo em Santo 
Tirso. Por que é que só agora 
foi encontrada uma solução?
Quando assumi a presidência 
da Câmara decidi chamar a mim 
este dossier por entender que 
tinha que haver uma solução 
para a tremenda injustiça 
que é a população do nosso 
município ter que pagar a água 

No dia 18 de dezembro 
o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso 
anunciou, em Conferência de 
Imprensa, que a autarquia 
vai resgatar a concessão da 
água à Indaqua.

Alberto Costa detalhou o 
desenrolar do processo que 
levou à tomada da decisão e 
expôs os prós e os contras 

dos diversos cenários que 
estiveram em cima da mesa 
tendo em vista a redução da 
tarifa da água.

Apesar da solução 
encontrada garantir um 
desconto de 35 por cento 
nos tarifários, o autarca 
acredita que é possível 
evoluir para uma solução 
ainda mais favorável.

“Não me podia 
resignar com a 
situação de injustiça 
de que está a ser 
vítima a população do 
concelho, obrigada 
a pagar a água mais 
cara do país. 

Resgate da água vai diminuir 
tarifário em 35%

“Para além de baixarmos 
o preço queremos garantir 
que a qualidade se mantém”
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possibilidades: renegociar, 
rescindir ou resgatar a 
concessão.
A avaliação foi relativamente 
simples. Renegociar implicaria 
sempre uma concordância por 
parte da concessionária, que 
nunca mostrou, ao longo dos 
anos, disponibilidade para 
abdicar de parte dos lucros a 
favor da população de Santo 
Tirso. 
Já a rescisão, por sua vez, 
implicaria arrastar o processo 
para os tribunais e aguardar 
uma decisão judicial que 
poderia demorar mais de 
10 ou 15 anos. Para mim, 
não era uma solução. Não ia 
rasgar um contrato e pedir 
às pessoas para aguardarem 
indefinidamente. 

Assim, o resgate surgiu 
como a melhor solução, 
está previsto nos termos 
do contrato e pode ser feito 
mediante o pagamento de 
uma indemnização.

Apesar de ser tomada agora, 
esta é uma decisão que só 
vai ter impacto daqui a dois 
anos, porquê?
Este é um processo que 
vai demorar dois anos por 
força do contrato que exige 
que esse seja o prazo para 
comunicar à concessionária, 
porque se fosse possível 
resgatar a concessão 
já amanhã era isso que 
faríamos. 
E a verdade é que, quanto 
mais tempo demorasse a 
tomar a decisão, mais íamos 

atrasando o desencadear do 
processo. Se quisesse ser 
eleitoralista teria aguardado 
para anunciar a medida mais 
perto das eleições, mas o 
meu objetivo é defender o 
interesse da população e 
isso passa por reverter a 
concessão o quanto antes.

Decidido o resgate, por que 
é que optou pela criação de 
uma empresa municipal para 
gerir o serviço a partir de 
2023?
Dos vários modelos 
analisados, esta mostrou ser 
a melhor opção, desde logo, 
porque vai permitir baixar 
as tarifas em, pelo menos 35 
por cento, e porque permite 
manter a profissionalização e 
a qualidade do serviço. 

Para além de baixarmos o 
valor do tarifário, queremos 
garantir que a qualidade 
da água de Santo Tirso se 
mantém.

Porque é que diz que a 
redução será de 35 por 
cento, no mínimo?
Porque a expectativa é que 
ainda possamos evoluir para 
um sistema intermunicipal. 
Temos dois anos para 
trabalhar num sistema ainda 
melhor, mais eficiente, que 
poderá trazer ganhos muito 
maiores.

Como se desencadeia o 
processo a partir daqui?
Depois de aprovado em 
reunião de Câmara o resgate 
da concessão, é comunicado à 

entidade reguladora, a ERSAR, 
e obtida a resposta vai ser 
comunicado oficialmente à 
concessionária. É assim que a 
lei determina.
A ERSAR, normalmente, não 
demora mais de trinta dias 
a dar as respostas por isso 
é expectável que, ainda 
em janeiro, estejamos a 
comunicar formalmente à 
Indaqua a decisão. A partir 
daí, começam a contar os 
dois anos para o resgate da 
concessão.
O mais importante é a decisão 
e essa está tomada. Quem 
me conhece sabe que sou um 
homem de lutas e ninguém 
me demove de defender 
o superior interesse dos 
munícipes de Santo Tirso.

•  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
Há vários anos que tentávamos, sem 
sucesso, implementar tarifas sociais  
e agora vai, finalmente, ser possível. 

PUB6 JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #28

ATUAL



com projetos sustentáveis que 
respondem, verdadeiramente, 
a necessidades e desafios do 
futuro”. 

O autarca acredita que “é 
necessário redefinir a for-
ma como fazemos negócios 
e criamos novas soluções de 
emprego, a forma como vive-
mos, como nos divertimos, co-
mo nos preocupamos com as 
questões ambientais e como 
interagimos na sociedade e es-
ta iniciativa é uma ótima forma 

de colocarmos os assuntos em 
cima  da mesa e convidarmos 
os jovens a fazer parte do de-
senvolvimento de soluções”.

A Câmara Municipal de San-
to Tirso, através do INVEST 
Santo Tirso, é o representante 
português no projeto europeu 
AYCH, uma parceria interna-
cional que tem como princi-
pal objetivo desenvolver novas 
abordagens nos serviços de 
apoio aos jovens em toda a 
área do espaço atlântico no 
setor criativo, procurando fo-
mentar o empreendedorismo 
e emprego jovem.

O projeto AYCH, aprovado 
pelo INTERREG Espaço Atlân-
tico, conta com 13 parceiros, 
oriundos de Portugal, Espa-
nha, França e Reino Unido. Vo-
cacionado para a promoção do 
empreendedorismo e emprego 
jovem, o programa oferece aos 
participantes múltiplas inicia-
tivas para desenvolveram as 
suas competências, desde a 
realização de estágios inter-
nacionais e programas de in-
cubação, à participação em 
workshops e desafios compe-
titivos e empreendedores.

No âmbito do programa 
europeu Atlantic Youth Crea-
tive Hubs (AYCH), a Câmara 
de Santo Tirso tem vindo a 
apoiar ideias de negócio no 
setor das indústrias culturais 
e criativas. A terceira edição do 
Programa de Incubação já ar-
rancou e envolve 16 jovens em-
preendedores, com 11 projetos 
inovadores.

Depois de duas edições de 
sucesso, direcionadas para as 
indústrias culturais e criativas, 
o Município apoia, agora, pro-
jetos inovadores nas áreas da 
moda e design sustentável e 
das tecnologias e ferramentas 
digitais. O programa dirige-se a 
jovens entre os 16 e os 30 anos, 
promotores de ideias de negó-
cio com potencial de aplicabi-
lidade em Santo Tirso e que, 
ao mesmo tempo, demonstrem 
preocupações ambientais e 
com a sustentabilidade.

O programa, que ajuda em-
preendedores a transformar as 

suas ideias em negócios, inclui 
um acompanhamento espe-
cializado em duas fases. Num 
primeiro momento, os jovens in-
tegram um ciclo de workshops 
direcionados para temas como 
o coaching de equipa, o marke-
ting ou as vendas que lhes irão 
dar ferramentas essenciais pa-
ra a gestão dos seus negócios.

 “Terminado esse proces-
so, que demora cerca de dois 
meses, ficarão incubados, de 
forma gratuita, na Fábrica de 
Santo Thyrso, durante mais três 
meses”, explica o presidente da 
Câmara, Alberto Costa.

Ao longo do Programa os 
empreendedores serão apoia-
dos na definição das es-
tratégias de crescimento e 
consolidação dos seus negó-
cios, na avaliação de oportu-
nidades de financiamento e no 
acesso ao ecossistema de em-
preendedorismo já presente no 
território.

O acompanhamento é fei-

to por uma equipa de especia-
listas nas diversas áreas dos 
projetos envolvidos, proporcio-
nado coaching individualizado 
e especializado, que, acredita 
Alberto Costa, “potenciarão o 
surgimento de novos produ-
tos e serviços, que serão cer-
tamente de valor acrescentado 
para o nosso território e um 
importante contributo para a 
carreira profissional destes 
jovens”.

No Município de Santo Tir-
so, o empreendedorismo cons-
titui uma área prioritária na 
promoção do emprego jovem 
e qualificado. Através do pro-
jeto AYCH, a Câmara Municipal 
de Santo Tirso vê uma excelen-
te oportunidade para encora-
jar os jovens a desenvolver as 
suas competências empreen-
dedoras, através de um mode-
lo de empreendedorismo que 
visa a conexão de polos no es-
paço atlântico em torno do se-
tor criativo.

D urante os dias 10 e 
11 de dezembro o In-
ternational Creative 
Jam AYCH colocou 
os jovens a reinven-

tar o futuro a partir de Santo 
Tirso. Devido ao contexto de 
pandemia a iniciativa realizou-
-se exclusivamente através das 
plataformas digitais.

Sob o tema “Reinventar o 
Futuro”, o terceiro e último 
Creative Jam do projeto AYCH, 
consistiu num desafio compe-
titivo, criativo e empreendedor, 
no qual os participantes foram 
convidados a desenvolver no-
vas ideias e projetos que aju-
dem a fazer face aos desafios 
da era pós-Covid-19.

Melhorar a saúde, redefi-
nir o trabalho e a educação, 
aumentar a sustentabilidade, 

fomentar a cultura digital, in-
centivar a moda sustentável e 
construir comunidades criati-
vas foram os temas em cima 
da mesa num evento direcio-
nado a jovens entre os 16 e 
os 30 anos. Ao longo de dois 
dias, cerca de 130 pessoas, 
entre participantes, mento-
res, facilitadores e organiza-
ção juntaram-se num evento 
internacional que ofereceu aos 
mais jovens a oportunidade de 
embarcar no sistema de em-
preendedorismo social de uma 
forma prática.

Desenvolvimento de me-
todologias design thinking, 
workshops direcionados para 
a promoção de competências 
criativas e digitais, sessões de 
desenvolvimento de projetos e 
sessões de prototipagem fo-

ram alguns dos pontos altos 
do Creative Jam, que culminou 
com a apresentação final das 
ideias, submetidas depois à 
apreciação do júri internacio-
nal. Os jovens de Santo Tirso 
acabariam por arrecadar o pri-
meiro e segundo prémios do 
concurso de ideias, tendo o 
terceiro sido entregue à equi-

pa de Brest, em França.
“Ao longo destes dois dias 

os jovens que participaram 
neste desafio internacional, ti-
veram a oportunidade de ser 
acompanhados por uma equi-
pa de experts que os apoia-
ram na formatação de ideias 
de projetos para criar novas 
soluções para o Futuro, de mo-

do a que todos os territórios 
do INTERREG Espaço Atlântico 
sejam mais inclusivos, susten-
táveis e criativos”, adianta o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, mostrando-se “satisfei-
to por perceber que o concelho 
conquistou os dois primeiros 
lugares do concurso de ideias,  

Terceira edição do programa envolve 16 jovens empreendedores com 11 projetos

Primeiro dia foi marcado por sessões de qualificação e workshops

Transmitido a partir da Fábrica de Santo Tirso, o evento garantiu ao concelho os dois primeiros lugares no concurso de ideias

Ao longo destes 
dois dias os 
jovens tiveram 
oportunidades de 
ser acompanhados 
por uma equipa 
de experts que 
os apoiaram na 
formatação de 
ideias. 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Projeto Leftmakers
(Santo Tirso)   
Bruna Marconi
Débora Santos

Co_vivre (Co_living)  
(Brest)   
Alban Coulon
Anna LeCoz
Maëliss Kalioudjoglou

2º LUGAR 3º LUGAR 

Projeto LoMA 
(Santo Tirso)   

Alberto Barroso
Catarina Silva

Diogo Rêgo

1º LUGAR 

Já arrancou terceira edição  
do Programa de Incubação AYCH

Desafios para o futuro 
são destaque em Creative 
Jam Internacional AYCH
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horário de visitas
seg a sex 
10h00 – 11h30
14h00 – 15h30

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

/canilmunicipalsantotirso

sáb 
10h30 – 12h00

O executivo municipal apro-
vou em reunião de Câmara de 
28 de dezembro o novo tarifá-
rio de resíduos urbanos para 
2021. Pelo terceiro ano conse-
cutivo o Município vai manter 
as reduções implementadas 
em 2019.

Estabelecido em função dos 
consumos de água, o tarifário 
aprovado em 2019 representa 
uma redução no preço do lixo 
de dois por cento para consu-
midores até 15 metros cúbicos 
abrangidos pela rede públi-
ca de água, e de 10 por cen-
to para os consumidores com 
cinco metros cúbicos benefi-
ciários do serviço de recolha 
domiciliária, nomeadamente na 

cidade de Santo Tirso e na fre-
guesia de Vila das Aves.

“A maioria dos consumi-
dores do Município com rede 
pública de água situa-se no es-
calão de 7,9 metros cúbicos, 
beneficiando de uma redução 
de 7,7 por cento no preço a pa-
gar por mês, à semelhança do 
verificado em 2020”, explicou 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa.

Assim, um consumidor mé-
dio com recolha domiciliária vai 
voltar a pagar em 2021 uma fa-
tura de 7,66 euros por mês, em 
vez dos 8,30 euros que supor-
tava antes de 2019. Por sua vez, 
o consumidor médio beneficiá-

rio da recolha coletiva, ou se-
ja, fora de Santo Tirso e de Vila 
das Aves, vai pagar 6,16 euros 
por mês, em vez de 6,50 euros.

O autarca acrescentou que 
“também os agregados fami-
liares mais desfavorecidos, 
abrangidos pelas tarifas so-
ciais, não vão ter qualquer 
agravamento na fatura, man-
tendo-se a redução de 80 por 
cento, ou seja, de 6,30 euros 
para 1,26 euros por mês”.

Já no caso dos consumido-
res não domésticos, manter o 
tarifário de 2019 significa uma 
redução de 34 por cento para 
um escalão de 240 litros por 
mês de produção de resíduos 
urbanos.

P elo 13º ano consecu-
tivo, Santo Tirso re-
cebeu o galardão Eco 
XXI. Atribuído pela As-
sociação Bandeira Azul 

da Europa, a distinção reconhe-
ce as melhores práticas de sus-
tentabilidade ao nível municipal 
nas áreas ambiental, social e 
económica. O Município desta-
ca-se no indicador “Mobilidade 
Sustentável”, no qual foi o ter-
ceiro melhor pontuado.

A Associação Bandeira Azul 
da Europa atribui, anualmen-
te, o galardão ECO XXI como 
forma de reconhecimento de 
boas práticas de sustentabili-
dade, valorizando a educação 
no sentido da sustentabilidade 
e a qualidade ambiental.

Composto por 21 indicado-
res de sustentabilidade local, 
o programa pretende avaliar a 
prestação dos municípios, reco-
nhecendo como eco-municípios 
os que demonstram a imple-
mentação de boas práticas em 
áreas chave como Educação 
Ambiental para o Desenvolvi-
mento Sustentável, Sociedade 
Civil, Instituições, Conservação 
da Natureza, Ar, Água, Energia, 

Resíduos, Mobilidade, Ruído, 
Agricultura, Turismo e Ordena-
mento do Território.

No total das 62 candidatu-
ras apresentadas em 2020, fo-

ram distinguidos 56 municípios. 
Santo Tirso obteve um resultado 
final de 79,1 por cento, desta-
cando-se no indicador “Mobili-
dade Sustentável”, no qual foi o 

terceiro melhor pontuado.
O Município obteve ainda 

a pontuação máxima nos in-
dicadores “Transparência, Di-
gitalização e Conetividade”, 

“Cooperação com a Sociedade 
Civil em matéria de Ambiente 
e Desenvolvimento”, “Saúde e 
Bem-Estar” e “Qualidade do Ar 
e Informação ao Público”.

Santo Tirso foi o terceiro melhor Município no indicador “Mobilidade Sustentável”

Consumidor médio com recolha domiciliária tem um desconto de 7,7 por cento

Câmara mantém redução no tarifário do lixo

Santo Tirso distinguido por  
sustentabilidade ambiental
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O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto 
Costa, e o presiden-
te da União de Fre-

guesias de Santo Tirso, Couto 
(Santa Cristina e São Miguel) 
e Burgães, Jorge Gomes, inau-
guraram, a 15 de dezembro, a 
requalificação da Zona Empre-
sarial do Alto da Cruz. A inter-
venção veio dar resposta a uma 
necessidade de ordenamento 
desta zona empresarial, num 
investimento da Câmara Muni-
cipal de 900 mil euros.

Inserida numa estratégia 
de requalificação das Áreas 
de Acolhimento Empresarial do 
concelho, a Câmara Municipal 
de Santo Tirso beneficiou a Zo-
na Empresarial do Alto Cruz.

A intervenção, que abran-
geu uma área de cerca de 13 
mil metros quadrados, con-
templa a criação de uma no-
va rotunda, a beneficiação do 
arruamento de acesso à zona 
empresarial, assim como a cor-
reção do piso e a construção 
de infaestruturas de redes de 
abastecimento de águas, sa-
neamento, drenagem de águas 

pluviais e iluminação pública.
Para o presidente da Câ-

mara Municipal de Santo Tir-
so, Alberto Costa, “este é mais 
um investimento que evidencia 
que o Município está empenha-

do em apoiar os empresários, 
trabalhando no sentido de me-
lhorar a competitividade das 
zonas empresariais”.

Já o presidente da União de 
Freguesias de Santo Tirso, Cou-

to (Santa Cristina e São Miguel) 
e Burgães, Jorge Gomes, realçou 
“que a intervenção irá ajudar 
a captar novos investimentos”.

A Zona Empresarial do Alto 
da Cruz conta, atualmente, com 

40 empresas instaladas o que 
representa mais de 400 postos 
de trabalho. O investimento da 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so nas obras de requalificação 
foi de cerca de 900 mil euros.

Continuando o périplo de 
visitas às freguesias para se 
inteirar do andamento do pla-
no de pavimentações das ruas 
em terra, o presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tir-
so, Alberto Costa, esteve, a 12 
de dezembro, em Rebordões. 
Acompanhado pela presiden-
te da Junta de Freguesia, Elsa 
Mota, Alberto Costa visitou seis 
ruas onde as intervenções es-
tão já concluídas.

“As intervenções que tive-
mos oportunidade de ver no 
terreno em Rebordões fazem 
parte de um plano maior, que 
corresponde a um investimen-
to de dois milhões de euros por 

parte da Câmara Municipal”, ex-
plicou Alberto Costa, salientan-
do que “no global são já 89 as 
ruas em terra pavimentadas”.

Em Rebordões são seis as 
ruas já concluídas: Rua do Ro-
sal, Rua do Rio Ave, Travessa 
da Rua dos Moinhos, Travessa 
do Rosadouro, Travessa Padre 
Manuel Gonçalves e Travessa 
1º de Maio.

“As intervenções feitas eram 
verdadeiras necessidades e, 
nessa medida, pode-se dizer 
que são grandes obras pois 
vêm resolver problemas con-
cretos das pessoas”, referiu a 
presidente da Junta de Fregue-
sia de Rebordões, Elsa Mota.

“Cada vez mais temos po-
pulação com mais idade, com 
dificuldade na sua movimen-
tação e, por isso, resolver to-
dos os constrangimentos que 
têm que ver com a mobilidade 
ganha importância acrescida”, 
aludiu a presidente de junta.

O plano da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso para acabar 
com as ruas em terra abran-
ge todas as 14 freguesias do 
concelho, num total de 20 qui-
lómetros de extensão. Finan-
ciadas pela autarquia, as obras 
são realizadas pelas juntas de 
freguesia. Desde o início do 
ano foram já intervencionadas 
89 ruas.

E stá em marcha a requa-
lificação da rede viária 
em Vila Nova do Campo. 
A intervenção abrange o 
Caminho Municipal 1113 

e representa um investimento da 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so na ordem dos 350 mil euros.

É uma intervenção que se 
estende ao longo de cerca de 
três quilómetros e abrange ter-
ritório das três extintas fregue-
sias de São Martinho do Campo, 
São Mamede de Negrelos e São 
Salvador do Campo. A empreita-
da tem como objetivo a requa-
lificação dos pavimentos que 
integram parte do Caminho Mu-
nicipal 1113, nomeadamente a 

Rua do Ribeiro da Pousada, a 
Rua Agra de Moinhos, a Rua A 
das Portelas, a Rua A da So-
breira, a Rua de Aldares, a Rua 
da Deveza e parte da Rua do 
Mourigo.

De visita à obra, o presidente 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa, explicou 
que “esta é uma intervenção 
que faz parte de um plano mais 
alargado de pavimentação de 
vias municipais que represen-
tam um investimento do Muni-
cípio de 1,5 milhões de euros”.

O autarca destacou ainda 
que “a aposta do Município no 
desenvolvimento sustentável, 
nomeadamente através da re-

qualificação de infraestruturas 
e da rede viária em todas as fre-
guesias do concelho, no caso 
concreto, irá permitir melhorar o 
ordenamento do trânsito assim 
como a mobilidade e segurança 
dos peões”.

A obra prevê a pavimenta-
ção em tapete betuminoso de 
toda a extensão, tendo lugar a 
substituição dos arruamentos 
em cubo de granito. Serão ainda 
realizados trabalhos para drena-
gem das águas pluviais.

O investimento da Câmara 
Municipal de Santo Tirso é de 
cerca de 350 mil euros, a em-
preitada deverá estar concluída 
em maio do próximo ano.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, e o presiden-
te da União de Freguesias 
de Areias, Sequeirô, Lama 
e Palmeira, Eurico Tavares, 
acompanharam, no final de 
novembro, as obras de pavi-
mentação em Além Rio. No to-
tal, foram já intervencionadas 
dez ruas.

“Hoje pudemos constatar 
no terreno a melhoria da qua-
lidade de vida que estas inter-
venções trazem à população”, 
referiu o presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, salientando 
que “apesar de muitas vezes 
se tratar extensões curtas, o 
impacto é enorme”.

Também o presiden-
te da União de Freguesias 
de Areias, Sequeirô, Lama 
e Palmeira, Eurico Tavares, 
mostrou-se satisfeito com o 
andamento das intervenções. 
“Felizmente o presidente da 
Câmara confiou nas juntas de 

freguesia para levar a cabo 
estas obras, com os bons re-
sultados que agora podemos 
constatar”, aludiu.

Eurico Tavares explicou 
que algumas intervenções de-
correram ainda em ruas que 
“não sendo em terra, estavam 
a necessitar de repavimenta-
ção urgente”.

As intervenções abrangem 
um total de dez ruas: um tro-
ço da Rua de Gondarim, da 
Rua de Fial, da Rua de S. José 
e da Rua do Rosal, a Calçada 
de S. Martinho, a Rua da In-
dústria, a Rua de S. Martinho, 
a Travessa de Monte Saltos, 
a Travessa de S. Martinho e 
Travessa de Sergidos.

O plano de pavimenta-
ções da autarquia prevê aca-
bar com 20 quilómetros de 
ruas em terra e abrange todas 
as 14 freguesias do concelho.

As intervenções são finan-
ciadas pela Câmara Municipal 
de Santo Tirso e executadas 
pelas juntas de freguesia.

Requalificação resulta de um investimento de 900 mil euros

Rua do Rosal foi uma das intervencionadas

Intervenção irá melhorar mobilidade e ordenamento do trânsito

Obras são financiadas pela Câmara e executadas pelas juntas de freguesia

Inaugurada requalificação da
Zona Empresarial do Alto da Cruz 

Menos seis ruas em terra em Rebordões

Dez ruas pavimentadas 
em Além Rio

Câmara avança  
com requalificação 
de rede viária em  
Vila Nova do Campo
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A Câmara Municipal de San-
to Tirso celebrou um protocolo 
com o Triave - Centro De Arbi-
tragem de Conflitos de Consu-
mo do Ave, Tâmega e Sousa, 
tendo em vista o aprofunda-
mento da cooperação com o 
CIAC- Centro de Informação 
Autárquico ao Consumidor de 
Santo Tirso. 

O protocolo, assinado dia 
14 de dezembro, entre o pre-
sidente da Câmara, Alberto 
Costa, e o Presidente do Tria-
ve, Miguel Oliveira, vem, as-
sim, aprofundar a cooperação 
funcional entre os dois centros 

que remonta a 1997, quando o 
Triave foi criado. 

Alberto Costa explica que 
“uma das atribuições dos mu-
nicípios é a defesa dos consu-
midores e os tribunais arbitrais 
são um meio privilegiado dos 
consumidores acederem à jus-
tiça”, salientando que “estas 
entidades são fundamentais 
para o exercício dos direitos 
dos munícipes em litígios de 
consumo relativos a serviços 
públicos essenciais em todos 
aqueles em que o valor não ex-
ceda a alçada dos tribunais de 
primeira estância”.

O novo protocolo prevê que 
o CIAC poderá encaminhar pa-
ra o Triave todos os processos 
respeitantes a conflitos de con-
sumo para os quais este pos-
sua competência territorial e 
que, em função do valor, serão 
tramitados através de procedi-
mentos de mediação, concilia-
ção ou arbitragem.

Para além da assessoria ju-
rídica o protocolo prevê ain-
da atividades formativas aos 
técnicos do CIAC bem como a 
realização de atividades de di-
vulgação no âmbito dos direi-
tos do consumidor.

P ortugal recebeu as pri-
meiras vacinas contra 
a Covid-19 no final de 
2020 e, em Santo Tir-
so, o arranque foi as-

sinalado a 30 de dezembro, na 
Unidade de Saúde de Santo Tir-
so, com a vacinação dos pri-
meiros profissionais de saúde.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, acompanhou o arranque 
da vacinação no concelho numa 
iniciativa que contou com a pre-
sença do secretário de Estado, 
Eduardo Pinheiro, coordenador 
da Região Norte no âmbito da 
Declaração do Estado de Emer-
gência e do presidente do Con-
selho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Norte, 
Carlos Nunes.

“Registo com muita felicida-
de a chegada das vacinas, acre-
dito que trazem uma mensagem 
de esperança para os próximos 
tempos”, salientou Alberto Cos-
ta, lembrando que “mesmo com 
a vacina em Portugal, não nos 
podemos esquecer que a ado-
ção de comportamentos pre-
ventivos continua a ser fulcral 
no combate a uma doença que 
tem vindo a infetar cada vez 

mais pessoas”. “É um dever 
de todos nós protegermo-nos 
e protegermos quem está à 
nossa volta”, continuou.

Já o secretário de Estado, 
Eduardo Pinheiro, salientou o 

facto de a vacinação estar a de-
correr “de acordo com o progra-
mado”. “O ano de 2020 foi tão 
adverso, com tantas dificulda-
des e os profissionais de saú-
de, em particular, tiveram que 

estar na primeira linha e é bom 
ver o alento deles, a felicida-
de de participar neste primei-
ro momento de vacinação que 
é tão importante para o futuro”, 
acrescentou.

No mesmo sentido, também 
Nuno Carvalho, diretor do ACES 
Santo Tirso/ Trofa, fez questão 
de evidenciar a “grande recetivi-
dade” dos profissionais de Saú-
de à vacinação contra a Covid.

Profissionais de saúde são os primeiros a serem vacinados contra a Covid-19

CIAC – Criado em 1989 pela Câmara Municipal de Santo Tirso 
e pelo então designado Instituto do Consumidor, com a finali-
dade principal de ajudar os consumidores na defesa dos seus 
legítimos interesses, nomeadamente: prestar informação so-
bre os direitos e deveres do consumidor; receber e encaminhar 
as suas sugestões e reclamações para as entidades competen-
tes e servir de mediador nos pequenos conflitos de consumo.
Podem recorrer a este organismo todos os consumidores que 
tenham domicílio no concelho de Santo Tirso. São considerados 
consumidores todos aqueles a quem sejam fornecidos bens e 
serviços destinados ao seu uso privado, por pessoa singular 
ou coletiva que exerça, com caráter profissional, uma ativida-
de económica que vise a obtenção de benefícios. 
Todos os interessados podem contactar o CIAC através dos tele-
fones 252 830417 ou 252860340 ou do email ciac@cm-stirso.pt

Vacinação contra a Covid 
arrancou em Santo Tirso

Câmara promove defesa dos consumidores
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A Câmara Municipal 
de Santo Tirso dis-
ponibilizou durante 
os feriados de 1 e 8 
de dezembro e nos 

fins de semana até ao Natal um 
serviço de transporte gratuito. 
A iniciativa abrangeu todas as 
antigas 24 freguesias do con-
celho e surgiu como forma de 
apoiar o comércio local.

De forma a facilitar as des-
locações da população para o 
centro de Santo Tirso e de Vila 

das Aves, durante os feriados e 
fins de semana de dezembro, 
até ao Natal, a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso disponi-
bilizou um serviço gratuito de 
transporte.

“Temos estado, em conjun-
to com a ACIST, empenhados 
em encontrar maneiras de mi-
nimizar o impacto da pandemia 
no comércio local”, explicou o 
presidente da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, salientando que “uma delas 

passa por garantir a desloca-
ção das pessoas em segurança 
até aos dois centros urbanos 
do concelho”.

No total, o transporte foi as-
segurado por seis miniautocar-
ros com uma lotação máxima 
de 17 lugares, dois terços da 
lotação total, em cumprimen-
to com as regras de segurança 
impostas pela Direção-Geral de 
Saúde. Os oito circuitos dispo-
níveis garantiram passagem 
pelas 24 antigas freguesias.

S anto Tirso voltou a ser 
reconhecido enquanto 
“Município Amigo do 
Desporto”. No âmbito 
desta distinção, o tra-

balho desenvolvido pelo Mu-
nicípio foi ainda reconhecido 
nas áreas “Intervenção Covid” 
e “Presença Digital”.

A plataforma Cidade So-
cial e a APOGESD – Associa-
ção Portuguesa de Gestão de 
Desporto reconheceram o tra-
balho desenvolvido pelo mu-
nicípio de Santo Tirso durante 
o ano de 2020.

Galardoado pela primeira 
vez em 2016, Santo Tirso somou 
mais uma distinção de “Muni-
cípio Amigo do Desporto”. Em 
causa está o trabalho desen-
volvido pela Câmara Municipal 
em ações de promoção e incen-
tivo à atividade física, sendo 
avaliados parâmetros como a 
organização desportiva, even-
tos, programas, equipamentos, 
estratégias de sustentabilidade 
ou desporto solidário.

“Temos sido reconhecidos 
desde que este galardão foi im-
plementado, em 2016, e isso é, 
obviamente, motivo de orgu-
lho”, destacou a vereadora do 
Desporto, Ana Maria Ferreira, 
após a cerimónia de entrega 
dos galardões que decorreu 
na Póvoa de Varzim, a 30 de 
dezembro.

A vereadora acredita que o 
trabalho que tem sido feito ao 
longo dos anos, nas diversas 

faixas etárias, na promoção das 
várias modalidades e de hábi-
tos de vida mais saudáveis, no 
apoio aos atletas e promotores 
desportivos tem sido bastante 
profícuo.

“As políticas municipais diri-
gidas à promoção do desporto, 
da saúde e da qualidade de vi-
da da população de Santo Tirso 
têm trazido resultados muito 
positivos tanto ao nível das 

conquistas dos atletas e res-
petivos clubes, como do dia 
a dia da população, que está 
mais sensibilizada para a im-
portância da atividade física 
enquanto promotor de qualida-
de de vida”, acrescentou.

O planeamento desportivo 
e a dimensão económica; as 
instalações e as organizações 
desportivas existentes, assim 
como os eventos de atividade 

física, desportivos e de forma-
ção foram outros dos fatores 
que contribuíram para a atri-
buição do galardão.

Em 2020, e tendo em con-
ta a pandemia provocada pela 
Covid-19, foram também valori-
zadas iniciativas desenvolvidas 
pelos Municípios com o objeti-
vo de colmatar as necessida-
des e intervir no desporto de 
forma digital.

A aposta numa nova ver-
tente do Programa “Santo Tir-
so Ativo”, vocacionado para 
pessoas com mais de 60 anos, 
com a transmissão de aulas nas 
redes sociais do Município foi 
também tida em conta no âm-
bito do galardão. A intervenção 
do Município foi ainda distin-
guida como “recomendada” 
nas áreas “Intervenção Covid” 
e “Presença Digital”.

O piloto Armindo Araújo e a 
atleta Sara Moreira receberam 
um voto de louvor na reunião 
do executivo municipal realiza-
da a 28 de dezembro. Distinção 
exalta os títulos de campeões 
nacionais conquistados na reta 
final do ano.

Os votos de louvor atribuí-
dos são “fruto do talento, do 

esforço e da dedicação postos 
ao serviço do Desporto, em ge-
ral, e do automobilismo e do 
atletismo, em particular, cujos 
resultados obtidos ao longo 
dos anos testemunham o tra-
balho e o profissionalismo de 
Armindo Araújo e Sara Morei-
ra e a aposta do Município no 
desenvolvimento desportivo”, 

explicou o presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa.

Armindo Araújo conquistou 
o sexto título nacional no Cam-
peonato de Portugal de Ralis, 
reforçando, assim, o estatuto 
de piloto com mais vitórias de 
sempre no Nacional de Ralis, 
depois de a Federação Por-

tuguesa de Automobilismo e 
Karting ter decidido cancelar a 
última prova do Campeonato, 
o Rali Casinos do Algarve, por 
razões de saúde pública.

Também Sara Moreira termi-
nou o ano da melhor forma. A 
atleta garantiu o título de cam-
peã nacional dos 10 mil metros 
nos Campeonatos de Portugal 

realizados na Pista Municipal 
da Maia, dia 18 de dezembro. A 
atleta de Santo Tirso foi segun-
da classificada nos Campeona-
tos de Portugal, mas acabou 
por beneficiar da desclassifi-
cação da colega de equipa Sa-
lomé Rocha, que correu os 10 
mil metros com calçado não ho-
mologado pela World Athletics.

BREVES

Oferta  
de pinheiros

De forma a evitar o cor-
te indiscriminado de árvo-
res, a Câmara Municipal de 
Santo Tirso voltou a pro-
mover a campanha “1000 
pinheiros de Natal” em 
parceria com Instituto de 
Conservação da Natureza 
e das Florestas. 

A Câmara disponibi-
lizou aos munícipes, de 
forma gratuita, pinheiros 
naturais provenientes de 
zonas selecionadas para 
operações de silvicultura 
preventiva.  Os pinheiros 
oferecidos pelo Município 
foram cortados e trans-
portados sob orientação 
do Instituto de Conser-
vação da Natureza e das 
Florestas.

Esta é uma iniciati-
va que pretende garantir 
que a população pode ter 
em casa um dos elementos 
mais simbólicos do Natal, 
salvaguardando a questão 
ambiental.

Entrega  
de cabazes

A Câmara Municipal de 
Santo Tirso distribuiu ca-
bazes de Natal por cerca 
de mil agregados fami-
liares com o objetivo de 
minorar as necessidades 
económicas e sociais das 
famílias carenciadas do 
concelho.

Bacalhau, azeite, lei-
te, arroz, aletria e bolo-rei 
são alguns dos elementos 
que compõem os tradicio-
nais cabazes oferecidos 
pela autarquia. 

O presidente da Câ-
mara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa, sa-
lienta que apesar do apoio 
às famílias acontecer du-
rante todo o ano, “nes-
te período em particular 
há a preocupação de dar 
mais conforto e garantir 
alguns elementos gastro-
nómicos tradicionais da 
época natalícia”.

Iniciativa pretendeu facilitar as deslocações da população para o centro de Santo Tirso e Vila das Aves
Município é distinguido pelas boas práticas desportivas desde 2016

temos estado, em 
conjunto com a Acist 
empenhados em 
encontrar maneiras 
de minimizar o 
impacto da pandemia 
no comércio local 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Câmara disponibilizou 
transporte gratuito 
para apoiar comércio

Santo Tirso volta a ser 
“Município Amigo do Desporto”

Armindo Araújo e Sara Moreira recebem voto de louvor
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T endo em conta o contexto 
de pandemia que vivemos, 
desde março, a Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso tem 
vindo, ao longo do ano, a 

adaptar algumas iniciativas às pla-
taformas digitais. 

A primeira atividade a ser transfe-
rida para o contexto virtual, logo em 
abril, foi o programa Santo Tirso Ati-
vo, destinado à população sénior do 
concelho, que continua no facebook 
e youtube todas as terças e quintas-
-feiras de manhã.

Desde novembro, o Município 
passou a promover uma nova ati-
vidade no facebook que tem lugar, 
quinzenalmente, aos sábados, pelas 
11h00, o “Yoga Para Crianças”.

As aulas têm como público-alvo 
as crianças entre os 3 e os 12 anos 
mas são, na verdade, para ser pra-
ticadas em família. A atividade de 
yoga e meditação em família pre-
tende transmitir uma componente 
teórico-prática sobre os aspetos es-

senciais do yoga e promover momen-
tos de cumplicidade entre crianças 
e os familiares como pais ou avós, 
com o objetivo de que se possam 
compreender melhor e descobrir um 
momento de partilha, aprendizagem 
e ligação efetiva. 

A abordagem promovida nas aulas 
dinamizadas pela professora Ana Ma-
chado passa pelos seguintes conteú-
dos: posturas de yoga, viver juntos, 
vinculação familiar, saber respirar 
corretamente, abstração dos senti-
dos, relaxamento, concentração e 
meditação.

Entre os benefícios da prática de 
yoga na infância é de salientar que 
permite manter e ampliar caraterís-
ticas inatas como a energia, a vitali-
dade, a flexibilidade, a criatividade, 
a imaginação, a fantasia, a alegria, 
a curiosidade.

Desde a primeira aula que a nova 
rúbrica tem sido um sucesso, multi-
plicando-se os comentários a elogiar 
a iniciativa.

BREVES

Desporto solidário
Durante o mês de dezembro, o NAST- 

Núcleo Associativo de Santo Tirso promo-
veu uma campanha solidária de angariação 
de bens junto de associações e particula-
res de todo o concelho. 

Tendo como mote "Desporto Solidá-
rio - Vamos levar sorrisos a quem mais 
precisa", o NAST angariou bens alimen-
tares, brinquedos e produtos de higiene. 
No total foram 45 os cabazes doados e 
entregues na Câmara Municipal que ficou 
encarregue de distribuir pelas famílias 
mais necessitadas. 

Alberto Costa, presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, agradeceu ao 
NAST a iniciativa salientando o “papel ati-
vo que a associação escolhe ter na socie-
dade e que vai muito além do desporto”. 
“ Para além do trail, onde, naturalmente, 
cresceu muito, o NAST tem-se destacado 
pelas causas solidárias a que se associa 
e é com grande satisfação que a Câmara 
Municipal se associa a esta causa tão no-
bre”, acrescentou o autarca.

Cerca de 700 atletas  
em São Silvestre Virtual

Promovida pela Câmara Municipal em 
parceria com o CAST- Centro de Atletismo 
de Santo Tirso, a 23ª edição da São Sil-
vestre de Santo Tirso realizou-se em for-
mato virtual no fim de semana de19 e 20 
de dezembro e juntou cerca de 700 atle-
tas. Na impossibilidade de juntar, como 
habitualmente, milhares de participantes 
nas ruas da cidade, a 23ª edição da pro-
va, de 10 quilómetros, propôs que cada 
um fizesse o seu próprio trajeto. Assim, 
apesar de haver um percurso sugerido, os 
participantes podiam escolher o caminho 
a realizar, desde que cumprissem a dis-
tância estipulada e recorressem a uma 
aplicação de recolha do track da corrida 
para, posteriormente, enviarem os dados 
por email. Apesar de haver lugar a clas-
sificações, uma vez que os percursos têm 
diferentes graus de dificuldade, não hou-
ve atribuição de prémios. Foram, no en-
tanto, sorteados vales de compras entre 
os participantes.

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

Sessões de yoga decorrem quinzenalmente ao sábado de manhã, no facebook do Município

• ESTIMULAR A MEMÓRIA, 
CONCENTRAÇÃO, 
IMAGINAÇÃO E 
CRIATIVIDADE; 

• DESENVOLVER 
E ESTIMULAR A 
COORDENAÇÃO MOTORA; 

• PROMOVER UM ESTADO 
DE COMPREENSÃO E 
CALMA INTERIOR; 

• DESENVOLVER NA 
CRIANÇA A CONSCIÊNCIA 
DE SI MESMA.

BENEFÍCIOS PARA 

AS CRIANÇAS

Yoga para toda  
a família
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Câmara de Santo Tirso reforçou iluminação de Natal
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Não se chama Temperance 
Brennan, como a protagonista 
da serie Bones, mas tem um 
futuro igualmente promissor. 
Aos 28 anos, Ana Rita Vassalo 
tem em comum com a perso-
nagem o gosto pela Antropo-
logia Forense. Uma área que 
tem tanto de fascinante como 
de complexa.

Nascida e criada em Santo 
Tirso, foi nas aulas de biologia 
que frequentou na Escola Se-
cundária D. Dinis que Ana Rita 
acredita ter surgido o bichinho 
que despertou a vontade de ser 
biológa. O que não sabia na al-
tura e que veio a descobrir já 
durante o curso na Faculdade 
de Ciências da Universidade de 
Porto é que “a biologia é muito 
abrangente”. “No último ano fiz 
um estágio no Instituto de Medi-
cina Legal do Porto e foi aí que 
me direcionei para a Antropo-
logia Forense, que é ligada aos 
ossos, ao esqueleto”, recorda.

Mas afinal de contas esta-
mos a falar de que tipo de tra-
balho? “O antropólogo forense 
é um perito que faz parte do Mi-
nistério Público e trabalha co-
mo consultor dos Institutos de 
Medicina Legal, sempre acom-
panhado pelo médico legista”, 
explica. Na prática, sempre que 
é encontrado um cadáver em 
avançado estado de decom-
posição e, consequentemen-
te, impossível de identificar, o 
patologista chama o antropólo-
go forense para auxiliar.

Recorrendo a técnicas con-
seguem, depois, contar a histó-
ria de cada pessoa recorrendo 
apenas aos ossos que, garante 
Ana Rita Vassalo, “dizem mui-
to”. “Conseguimos, a partir de 
determinados métodos, esti-
mar o sexo, a idade, a estatura 
que a pessoa teria, a ancestra-
lidade, dizer se a pessoa teve 
alguma doença que afetou os 
ossos, se houve alguma lesão 
aquando da morte,  porque po-
de ter sido uma morte traumá-

tica e conseguimos identificar 
tudo isso no osso”, exemplifica.

Atualmente a frequentar 
um doutoramento na Univer-
sidade de Coimbra, a jovem 
tem aprofundado a sua inves-
tigação desde o mestrado. 
“Especificamente, eu faço in-
vestigação para desenvolver 
métodos que ajudem em ca-
sos em que o corpo foi sujei-
to a fogo, como nos incêndios 

de Pedrógão, por exemplo”. Em 
casos como esse os ossos alte-
ram-se e surge a necessidade 
de desenvolver técnicas especi-
ficas que ajudem na identifica-
ção das pessoas. Ainda assim, 
Ana Rita garante que para ha-
ver uma identificação é sempre 
necessário uma comparação. 
“A polícia recolhe dados sobre 
uma pessoa desaparecida e, 
por comparação, podemos di-

zer se a identificação foi bem 
sucedida”, adianta.

Voluntariado e ligação  
às raízes

O percurso de Ana Rita está 
longe de ser comum, mas nem 
por isso deixou de ter o apoio 
das pessoas que lhe são pró-
ximas. Depois de alguns anos 
a viver em Coimbra, decidiu 
ser Santo Tirso o local onde 

quer continuar e é aqui que vi-
ve desde então. “Eu digo isto 
a muita gente: eu gosto muito 
de viver em Santo Tirso por-
que é uma cidade bonita e aco-
lhedora. Apesar de pequena 
tem vários serviços disponí-
veis e estamos perto de vá-
rios grandes centros”, refere. 
Para além disso, continua: “eu  
chego muito rápido a Coimbra 
e, neste momento, estar aqui 
acaba por ser o que faz senti-
do”. À investigação junta ainda 
o gosto pelo apoio à comunida-
de e o trabalho voluntário que 
leva a cabo na delegação da 
Cruz Vermelha onde trabalha 
de perto com beneficiários do 
Rendimento Social de Inserção, 
veste a camisola em recolhas 
de bens alimentares e está dis-
ponível para os desafios que 
lhe propõem.

Ana Rita Vassalo vive um 
dia-a-dia que muitos ouviram 
apenas falar em séries de te-
levisão norte-americana mas é 
com os pés bem assentes na 
terra que faz a distinção en-
tre o que é real e f iccionado. 
Sempre achou a Antropologia 
Forense uma área interessan-
te e sempre foi, por isso, algo 
que encarou com naturalidade. 

A trabalhar sobretudo em 
laboratório, não esconde o 
desejo de vir a conciliar a in-
vestigação e a docência numa 
Universidade com o trabalho 
no terreno, como consultora 
do Instituto de Medicina Legal. 
Isso e, quem sabe, enveredar 
por uma carreira no Comité In-
ternacional da Cruz Vermelha 
para a denúncia da violação 
dos direitos humanos. 

A Trabalhar numa área res-
trita e incerta, Ana Rita Vas-
salo faz do otimismo a força 
motriz com que gere o futuro. 
O reconhecimento pelo traba-
lho dos investigadores é algo 
que gostaria de  ver contem-
plado nas questões laborais e 
que, acredita, “talvez um dia” 
aconteça.

Aos 28 anos Ana Rita Vassalo alia a investrigação ao voluntariado na Cruz Vermelha de Santo Tirso

Ana Paula Carvalho 
Ser Multidimensional – Painéis Escultóricos  
Exposição – Centro Cultural de Vila das Aves

Natural de S. Martinho do Campo onde continua a viver e exercer a 
profissão de docente, Ana Paula Carvalho tem no currículo um vasto leque 
de exposições um pouco por toda a parte. Ao Centro Cultural Municipal de 
Vila das Aves traz agora 36 obras onde explora vários efeitos em materiais 
como a lousa. 

“Ser Multidimensional
Como viver assumindo a nossa multidimensionalidade?
Já somos capazes de ter Consciência/Discernimento de que temos vários 
Corpos e a té já os reconhecemos como: Corpo Físico, Corpo Emocional, 
Corpo Mental e Corpo Espiritual. Sabemos também que cada coisa que 
acontece em cada um destes corpos se reflete nos outros corpos.
E se pudermos “viajar” para além destes corpos? 
Isto aguça a nossa curiosidade? 
E se em um desses corpos houver Um Todo?
 Um Todo que nos tornamos apenas Um?
Um Todo em que aquilo que nós fazemos ao outro estamos na Verdade a 
fazê-lo a nós mesmos?
Assim pergunto:
O que me queres fazer-te?”

 Ana Paula Carvalho

Segunda a sexta-feira: 09h00 – 17h30

Ciclo Têxteis do Presente:  
Empresa Lantal Textiles.    
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 – 17h30Reinhard 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

Ana Rita Vassalo:  
a Antropóloga ForenseAgenda 

Municipal
Dezembro
e Janeiro

04 JANEIRO

23 OUTUBRO A 24 JANEIRO

09 OUTUBRO A 24 ABRIL
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