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Até ao final de abril deverão ser inoculados 8000 utentes
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aprovado aumenta 
30% em 2020

Santo Tirso vai 
ter parque infantil 
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a beneficiação de 
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A Câmara Municipal de 
Santo Tirso avançou 
com a requalif icação 
das ruas Infante D. Hen-
rique, Comendador An-

tónio Maria Lopes e Misericórdia. 
O investimento, de 1,1 milhões 
de euros, segue em linha com o 
Plano de Mobilidade Urbana e 
Sustentável do Município e irá 
garantir maior segurança e con-
forto na circulação.

A 24 de fevereiro, o presidente 
da Câmara, Alberto Costa, apre-
sentou o projeto de requalif ica-
ção das ruas Infante D. Henrique, 
Comendador António Maria Lopes 
e Misericórdia. A intervenção irá 
consolidar os espaços de circula-
ção automóvel, as zonas de cir-
culação partilhada, os espaços 
pedonais e de estacionamento.

“É fundamental melhorar as 
acessibilidades promovendo os 
modos de transporte suaves e a 
defesa do meio ambiente”, acre-
dita Alberto Costa, salientando 
ser essa a estratégia de requali-
f icação urbana que o Município 
tem seguido no desenvolvimen-
to de vários projetos por todo o 
território do concelho.

Para além da colocação de 
piso em betuminoso, a interven-
ção inclui a construção de uma 
rotunda na rua Infante D. Hen-
rique, no acesso à central de 
camionagem e irá permitir um 
melhor ordenamento na circula-
ção rodoviária. As zonas de esta-
cionamento serão reorganizadas, 
construídas novas áreas de cir-
culação pedonal e executadas 
pequenas áreas de jardim. Para 
além disso está ainda prevista 
a colocação de ecopontos, con-
tentores de recolha de resíduos 
e infraestruturas para rede de 
águas pluviais, saneamento, rede 
elétrica e de telecomunicações.

“A requalif icação não só con-
tribui para o desenvolvimento e 
a modernização do espaço pú-
blico no centro da cidade, como 
vai permitir uma melhor organi-
zação e garantir maior seguran-
ça e conforto para a circulação, 

seja ela de pessoas, bicicletas ou 
automóveis”, explicou o autarca.

O investimento de 1,1 milhões 
de euros já arrancou e deverá 
estar concluído dentro de um 
ano. Os trabalhos serão, ainda 
assim, e de modo a garantir a 
circulação, executados em três 
fases: a primeira avança na Rua 
Comendador António Maria Lo-
pes e estende-se a parte da Rua 
Infante D. Henrique, a segunda 
contempla a Rua da Misericórdia 
e a terceira abrange a Rua Infan-
te D. Henrique.

“Importa reforçar que, apesar 
da pandemia, o trabalho da Câ-
mara Municipal não parou”, des-
tacou Alberto Costa, lembrando 
que “continua a ser feito traba-
lho em prol do desenvolvimen-
to inteligente e sustentável do 
Município”.

Ultrapassar as dificuldades 
da pandemia

Num mês em que retomamos algumas das atividades que estiveram suspen-
sas durante o período de confinamento, não posso deixar de destacar a capa-
cidade de resiliência e superação dos empresários do concelho de Santo Tirso. 

Nesta edição damos conta de conquistas importantes que ganham um des-
taque acrescido tratando-se de um ano de pandemia. As empresas do conce-
lho registaram, no f inal de 2020, um aumento de 30 por cento no investimento 
aprovado no âmbito de programas de financiamento nacionais, ao submeterem 
260 projetos num investimento total de 220 milhões de euros.

No mesmo sentido, o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inova-
ção concedeu a 82 empresas sedeadas no Município o estatuto de PME Líder 
2020, o maior número de sempre.

 Atingir estes patamares num ano completamente atípico, onde as empre-
sas sofreram constrangimentos de vária ordem é algo do qual nos podemos 
orgulhar e que deixa, obviamente, esperança no futuro e na capacidade de ul-
trapassar, em conjunto, as dif iculdades causadas pela pandemia da Covid-19.

Não posso deixar de prestar homenagem ao trabalho que os empresários 
têm levado a cabo durante este último ano, reinventando os seus negócios 
e mantendo postos de trabalho. Tanto as empresas que já cá estavam ins-
taladas e tiveram capacidade de investir e crescer como as que, entretanto, 
escolheram Santo Tirso para criar riqueza e postos de trabalho, dão um con-
tributo fundamental ao Município.

 A Câmara Municipal continuará, como até aqui, a ser um agente facilita-
dor que privilegia a proximidade, desenvolvendo medidas de apoio que im-
pulsionem o ambiente económico e social do Município.

ALBERTO COSTA
presidente da câmara municipal de santo tirso

Obras já arrancaram e o investimento deverá estar concluído dentro de um ano

A requalificação abrange ruas Infante D. Henrique, Comendador António Maria Lopes e Misericórdia
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Requalificações representam investimento de 1,1 milhões de euros

Avança modernização de 
três ruas no centro da cidade
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O Município de Santo 
Tirso avançou, du-
rante todo o mês de 
março com uma cam-
panha onde destaca 

o papel da mulher na sociedade. 
Sensibilizar para as questões 
relativas à igualdade, promover 
a diversidade e romper com os 
estereótipos que, em pleno sé-
culo XXI, ainda são associados 
à Mulher foi o grande objetivo. 
Numa altura em que ainda se 
discute o que é adequado ao 
homem e à mulher, o Município 
quis deixar uma mensagem cla-
ra de que tudo pode ser 'coisa 
de Mulher'. 

“Hoje em dia ainda nos de-
paramos com comentários pejo-
rativos quando se fala no papel 

da mulher e nós quisemos, por 
oposição, destacar todas as 
suas conquistas, a luta contra 
o preconceito e homenagear o 
papel que todas as Mulheres 
têm na sociedade”, adianta o 
presidente da Câmara, Alber-
to Costa.

Romper padrões, mudar cons-
ciências e destacar a compe-
tência, a dedicação às causas 
e o acesso a oportunidades são 
alguns dos focos da campanha 
que é protagonizada por Mulhe-
res com um percurso comprova-
do, nas mais diversas áreas, no 
concelho de Santo Tirso. 

Médicas, enfermeiras, bom-
beiras, professoras, polícias, 
assistentes operacionais, cartei-
ras, farmacêuticas, psicólogas 

e  mulheres dedicadas a tantas 
outras prof issões, são hoje si-
nónimo de liderança, sucesso, 
superação, coragem, conheci-
mento, determinação e força. 

No mês em que se assinala 
o Dia Internacional da Mulher, 
a Câmara Municipal de Santo 
Tirso decidiu apostar na sensi-
bilização para questões ligadas 
à igualdade de género, incenti-
vando o debate sobre o assun-
to, desmistif icando rótulos da 
sociedade no que diz respeito 
à opinião das mulheres, aos 
seus comportamentos, funções 
ou formas de vestir e salientar 
os perigos a que estão, muitas 
vezes, sujeitas.

Tudo pode ser "coisa de Mulher"!

Dia 

Internacional 

da Mulher

Elisabete Castro

Médica

Salvar Vidas

... é coisa de Mulher

Dia 

Internacional 

da Mulher

Laurinda Osório

Enfermeira

Igualdade

... é coisa de Mulher

Dia 

Internacional 

da Mulher

Susana Sousa

Polícia Municipal

Liderança

... é coisa de Mulher

Dia 

Internacional 

da Mulher

Flávia Lopes

Bombeira

Coragem

... é coisa de Mulher

Dia 

Internacional 

da Mulher

Elisa Silva

Professora

Determinação

... é coisa de Mulher

Dia 

Internacional 

da Mulher

Joana Mota

Farmacêutica

Conhecimento

... é coisa de Mulher

Dia 

Internacional 

da Mulher

Lassalete Dinis

Carteira

Superação

... é coisa de Mulher

Santo Tirso lança 
campanha de sensibilização 
para o papel da mulher 
na sociedade

Dia 

Internacional 

da Mulher

Manuela Portela

Psicóloga

Força

... é coisa de Mulher

Dia 

Internacional 

da Mulher

Luzia Brandão

Assistente Operacional

Sucesso

... é coisa de Mulher
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T endo recolhido um total de 
61 votos, o projeto Parque 
Infantil Adaptado, apresen-
tado por Catarina Costa é o 
vencedor da edição 2020 do 

Orçamento Participativo Jovem (OPJ). 
Com um orçamento de cerca de 62 mil 
euros, a implementação decorrerá na 
freguesia de Monte Córdova.

Para o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto Costa, 
é de realçar “o empenho de todos os 
jovens que participaram nesta sétima 
edição do OPJ, apesar dos constran-
gimentos provocados pelo contexto 
de pandemia”.

O autarca refere ainda que com este 
resultado não é só “a Catarina quem 
ganha mas todo o Município”. Alberto 

Costa congratula, ainda, a jovem pela 
“perseverança”, já que esta é a segun-
da vez que participa, demonstrando 
que “vale a pena lutar por aquilo em 
que se acredita”.

Submetida na categoria “Espaço 
Público, Espaços Verdes, Pequenos 
Equipamentos e Mobiliário Urbano”, a 
proposta vencedora tem como objeti-
vo a construção de um parque infantil 
adaptado a crianças com deficiência 
no lugar de Quinchães, freguesia de 
Monte Córdova.

Em termos da composição do equi-
pamento está previsto uma estrutura 
com três plataformas unidas por um 
túnel e ponte oscilante, dois escorre-
gas, um baloiço de dois lugares com 
proteções laterais, um baloiço para 

cadeiras de rodas, entre outros.
No total das 12 propostas f ina-

listas, foram recebidos 305 votos 
de jovens com idades entre os 12 
e os 30 anos, residentes, recen-
seados ou estudantes no concelho. 
Implementado pela Câmara Munici-
pal de Santo Tirso em 2014, foram 
vencedores do Orçamento Par tici-
pativo Jovem os projetos espaço de 
street workout e espaço desportivo, 
em Monte Córdova, colocação de rel-
vado sintético, em Vila das Aves, re-
cuperação dos lavadouros de Monte 
Córdova, a construção da Praia Urba-
na, a criação de uma sala snoezelen 
e dinamização de um programa de 
deporto adaptado, e a construção da 
Horta Urbana.

N a impossibilida-
de de promover 
os tradicionais 
festejos de car-
naval, devido à 

pandemia da Covid-19, a 
Câmara Municipal de San-
to Tirso decidiu lançar um 
desafio à população: deco-
rar a máscara de proteção 
individual e habilitar-se a 
ganhar prémios.

Aber to a par t ic ipan-
tes de todas as idades, o 

concurso desafiou a popula-
ção a explorar a criatividade 
e par tilhar momentos em 
família, elaborando um tra-
balho ar tístico/decorativo 
a partir dos vários modelos 
de máscaras de proteção.

Mascarar a Máscara foi o 
nome dado à iniciativa que 
visou potenciar um maior 
dinamismo e par ticipação 
ativa dos cidadãos numa 
fase em que a maioria se 
encontra em confinamento.

Depois de sujeitas a vo-
tação no facebook do Mu-
nicípio, as máscaras de 
Leonor Leite, Carolina Al-
ves e Leonor Araújo desta-
caram-se com o primeiro, 
segundo e terceiro prémios, 
respetivamente.  As três 
vencedoras levaram para 
casa vouchers patrocinados 
pelo Golfe de Vale Pisão, 
pelas Termas das Caldas 
da Saúde e pela Quinta da 
Casa Nova.

Projeto de Catarina Costa irá nascer no lugar de Quinchães, em Monte Córdova

1º LUGAR 

2º LUGAR 

É de realçar o 
empenho de todos 
os jovens que 
participaram nesta 
sétima edição do 
OPJ, apesar dos 
constrangimentos 
provocados pelo 
contexto de pandemia 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

3º LUGAR 

Equipamento vai promover inclusão social e tem um orçamento de 62 mil euros

Parque Infantil Adaptado 
é o vencedor do OPJ 2020

Câmara desafiou população 
a decorar a máscara para 
o carnaval
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O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto 
Costa, acompanhou 
a 15 de fevereiro, 

no Centro de Vacinação Muni-
cipal, o arranque da segunda 
fase de vacinação, que avan-
çou com a inoculação da po-
pulação de Santo Tirso e Trofa 
com mais de 80 anos. Até ao 
final de abril deverão ser vaci-
nados cerca de 8000 utentes.

“Em articulação com o ACES, 
criámos condições de excelên-
cia para a vacinação da popula-
ção, tanto a nível de segurança 
quanto de conforto”, explicou 
Alberto Costa.

Acompanhado por João Mar-
ques, presidente do Conselho 
Clínico e de Saúde do ACES 
Santo Tirso/Trofa e pelo diretor 
do mesmo Agrupamento, Nuno 
Carvalho, o autarca garantiu 
que “desde a primeira hora a 
Câmara tem estado disponível 
para auxiliar o ACES no com-
bate à pandemia, desde logo 
com a criação do call center 
para vigilância dos casos de 
risco, e, agora, auxiliando na 
vacinação e disponibilizando 
transporte a todos os utentes 
que não tenham condições pa-
ra se deslocarem até ao Cen-
tro de Vacinação Municipal”.

Alberto Costa aproveitou ain-
da a ocasião para destacar “o 
empenho e qualidade dos pro-
fissionais de saúde” e elogiar 
“o planeamento e organização” 
com que têm sido desenvolvi-
das todas as ações de combate 
à pandemia da Covid-19.

“Só com este trabalho em 
rede é possível garantir que ul-
trapassamos esta situação em 
segurança e que conseguimos 
voltar a apostar no desenvol-
vimento social e económico 
do concelho e do país” acres-
centou o autarca, salientando 
que “este é um momento de ter 
esperança no futuro”.

Também João Marques, pre-
sidente do Conselho Clínico e 

de Saúde do ACES Santo Tirso/
Trofa, acredita que “a vacina-
ção é a luz ao fundo do túnel”. 
Dando conta de que a popula-
ção está a ser contactada por 
telefone, explicou que a vacina-
ção está a acontecer de forma 
cronológica, começando dos 
mais velhos para os mais novos. 
O Centro de Vacinação Municipal 
tem à disposição da população 
cinco gabinetes de vacinação, 
gabinete de enfermagem e ga-
binete de emergência médica 
e conta com 10 profissionais 
de saúde e três colaborado-
res da Câmara Municipal, em 
permanência.

Para além das instalações 
da Fábrica de Santo Thyrso, a 
Câmara disponibilizou equipa-
mentos informáticos e material 
logístico. O Centro funcionará, 
para já, de segunda a sexta-fei-
ra, mediante as necessidades.

O executivo municipal dis-
tinguiu com um voto de lou-
vor as 82 empresas sedeadas 
no Município que, em 2020, 
receberam do IAPMEI – Agên-
cia para a Competitividade e 
Inovação o estatuto de PME 
Líder. O reconhecimento da au-
tarquia teve lugar na reunião 

do executivo de 11 de março.
São 82 no total, mais sete 

que em 2019, e representam o 
número mais alto de sempre 
de empresas de Santo Tirso a 
receberem o selo de reputa-
ção criado para distinguir os 
agentes económicos com os 
melhores níveis de desempenho 

e solidez f inanceira.
Para o presidente da Câmara 

Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, “este crescimen-
to espelha, inequivocamente, 
o dinamismo económico que 
se vivia no Município antes da 
pandemia” e que tinha tam-
bém “tradução noutro tipo 

de indicadores como a taxa 
de desemprego, em queda há 
quase uma década”.

O autarca salientou ainda 
que “a Câmara não pode dei-
xar de prestar um tributo ao 
papel absolutamente decisivo 
em prol do ambiente econó-
mico e social desempenhado 

pelas empresas, que já cá es-
tavam instaladas e que tive-
ram a capacidade de investir 
e de crescer e as que esco-
lheram Santo Tirso para criar 
riqueza e postos de trabalho, 
fruto dos apoios de natureza 
f iscal atribuídos nos últimos 
anos pelo Município”.

N um ano marcado pe-
la pandemia da Co-
vid-19, o número de 
projetos de empre-
sas de Santo Tirso 

aprovados no âmbito dos pro-
gramas Compete 2020, Norte 
2020 e PDR 2020 aumentou, 
f ixando-se nos 260. Também 
o valor do investimento subiu 
cerca de 30 por cento, em re-
lação ao ano anterior.

São 220 milhões de euros 
de investimento privado apro-
vado até ao f inal de 2020, di-
vididos entre o Compete 2020, 
Norte 2020 e PDR 2020, num 
total de 260 projetos. Um va-
lor superior, em quase 30 por 
cento, ao registado no ano de 

2019 onde, num contexto ante-
rior à pandemia, o investimen-
to chegou aos 170 milhões de 
euros e envolveu 219 projetos.

No ano de 2020, a maior 
fatia, correspondente a 160 
milhões de euros, destinou-
-se ao Compete2020 e, des-
se valor, cerca de 62 milhões 
são financiados e distribuídos 
por 49 projetos.

Já no âmbito do Norte 2020, 
focado no apoio à competiti-
vidade das micro, pequenas 
e médias empresas, são 157 
os projetos privados de San-
to Tirso já aprovados, com um 
investimento total de 56 mi-
lhões e um financiamento de 
27,5 milhões.

Reflexo do crescimento e 
consolidação do setor agroa-
limentar em Santo Tirso são 
os 54 investimentos aprova-
dos no âmbito do PDR (Pro-
grama de Desenvolvimento 
Rural) 2020 e que totalizam 
um investimento superior a 
três milhões de euros, com um 
financiamento que ascende a 
1,6 milhões.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso acredi-
ta estar perante “indicadores 
muito favoráveis que ajudam a 
ter uma visão mais positiva da 
evolução da situação econó-
mica do concelho no período 
pós-pandemia”. “Se durante 
um ano completamente atípico, 

onde as empresas sofreram 
constrangimentos de vária or-
dem, foi possível alcançar es-
tes valores ao nível de projetos 
aprovados, estou convicto de 
que podemos acreditar que, no 
futuro, vai ser possível ultrapas-
sar as dif iculdades causadas 
pela covid-19”, refere o autar-
ca, sublinhando a capacidade 
de resiliência dos empresários 
do concelho que “nunca baixa-
ram os braços e reinventaram 
os seus negócios para manter 
os postos de trabalho”.

A Câmara Municipal tem, 
através do INVEST Santo Tir-
so, incentivado esta dinâmica 
empresarial, nomeadamente 
através da informação e apoio 

relativos às candidaturas aos 
projetos de financiamento co-
munitário. Simultaneamente, 
a autarquia tem apoiado o in-
vestimento privado através da 
atribuição do estatuto de Proje-
to de Interesse Municipal, que 
garante às empresas acesso 
a um conjunto de incentivos 
f iscais e reduções de taxas e 
licenças municipais, para além 
de um acompanhamento per-
sonalizado de todo o proces-
so. No total, os 70 Projetos de 
Interesse Municipal já atribuí-
dos representam 420 milhões 
de investimento e 1568 postos 
de trabalho criados, apoiados 
em cerca de 4,2 milhões pela 
Câmara Municipal.

Centro de Vacinação Municipal está instalado na Fábrica de Santo Thyrso

Segunda fase de vacinação avançou com a inoculação da população de Santo Tirso e Trofa, com mais de 80 anos

Ao todo foram 220 milhões de euros de investimento aprovado, num total de 260 projetos

Centro de Vacinação Municipal 
já está em funcionamento

Empresas de Santo Tirso 
registaram aumento 

de 30% no investimento 
aprovado em 2020

Câmara atribuiu voto de louvor a 82 PME Líder

8 9MARÇO 2021 • JORNAL MUNICIPAL JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #30

ATUAL ATUAL



E stá concluída a pavimen-
tação de onze ruas em 
terra nas freguesias de 
Água Longa, Lamelas 
e Guimarei e Reguen-

ga. A intervenção faz parte do 
plano da autarquia para acabar 
com as ruas em terra em todo 
o concelho, num investimento 
de dois milhões de euros.

Assumida como uma das 
prioridades da Câmara Muni-
cipal, a requalif icação da rede 
viária tem avançado por todo 
o concelho com intervenções 
f inanciadas pela autarquia e 
levadas a cabo pelas juntas de 
freguesia. A verba transferida 
pela autarquia é o valor mais 
elevado alguma vez atribuído 
às juntas de freguesia, com 
vista à redução e eliminação 
das ruas em terra. 

O presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, tem acompanha-
do no terreno o andamento 
das inter venções e visitou, 
recentemente, as freguesias 
de Lamelas e Guimarei, Re-
guenga e Carreira e Refojos.

“São intervenções impor-
tantes para cada uma destas 

f reguesias, que pretendem 
contribuir para a melhoria da 
mobilidade da população” ex-
plica o autarca lembrando que 
a autarquia contou com o apoio 
dos presidentes de junta  “que 
def iniram as prioridades e f i-
caram responsáveis pela exe-
cução das obras”.

Na freguesia de Água Longa 
foram intervencionados 900 
metros, num investimento de 
50 mil euros, estando pavi-
mentadas a Rua de S. Roque, 
um troço da Rua do Barreiro, 
a segunda fase da Rua Sol-
dado João Moreira Cunha, a 
Rua do Outeiro e aTravessa 
de Nossa Senhora do Rosário.

Em Lamelas e Guimarei 
estão já concluídas as inter-
venções no troço da rua do 
Campo de Futebol e da Rua 
da Degodinha, numa exten-
são de 700 metros e um in-
vestimento na ordem dos 80 
mil euros.

Já na Reguenga foram in-
vestidos perto de 50 mil euros 
em quase meio quilómetro de 
pavimentações que abrangeu 
a Rua de Talhó, Rua Nossa 
Senhora de Fátima, Travessa 

da Igreja e Travessa do Vila.
O plano da Câmara Mu-

nicipal de Santo Tirso para 
acabar com as ruas em terra 
abrange todas as 14 fregue-
sias do concelho, num total de 
20 quilómetros de extensão.

Intervenções são financiadas pela Câmara e executadas pelas juntas de freguesia

Investimento global da autarquia é de dois milhoes de eurosPavimentação de ruas em terra abrange todas as freguesias do concelho

Ruas em terra pavimentadas 
em várias freguesias

11MARÇO 2021 • JORNAL MUNICIPAL PUB

FAZER



R esultado de um investi-
mento da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso 
de cerca de 440 mil 
euros, está concluída 

a beneficiação da Habitação 
Municipal de S. Martinho do 
Campo. A inter venção teve 
como objetivo melhorar a ef i-
ciência energética do edifício.

“A requalif icação das Ha-
bitações Municipais é uma 
inter venção que está a ser 
levada a cabo em todo o con-
celho para melhorar o con-
for to térmico das casas e, 
consequentemente, contribuir 
para a diminuição da fatura 
energética ao f inal do mês”, 
refere o presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, 
Alber to Costa.

A benef iciação do edif ício 
da Habitação Municipal de S. 
Martinho do Campo, compos-
to por cinco blocos, incluiu a 
aplicação de reboco térmico 
nas paredes exteriores, a re-
paração de f issuras e o re-
forço do isolamento térmico 

na cober tura.
Foram ainda substituídas 

as caixilharias por PVC de 

vidro duplo e os esquentado-
res foram trocados por bom-
bas de calor para preparação 

de água quente.
A beneficiação contemplou 

48 fogos e contou com um 

investimento da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso de cer-
ca de 440 mil euros.

Está concluída a requali-
f icação do edif ício sede da 
União de Freguesias de La-
melas e Guimarei e da zona 
envolvente. A intervenção foi 
dividida em duas fases, num 
investimento da Câmara Mu-
nicipal de cerca de 120 mil 
euros.

 Num primeiro momento 
realizou-se a substituição 
do material da cober tura em 
chapas de f ibrocimento por 
painéis sandwich, a recu-
peração da caixilhar ia em 
madeira, tratamento de ca-
leiros e reparação de redes 
interiores de saneamento e 

abastecimento de água. Ten-
do havido ainda lugar a vá-
rios trabalhos de pintura que 
incluíram o tratamento das 
fachadas em betão, os ex-
teriores do edif ício e ainda 
a nível interior a pintura de 
paredes e tetos.

Posteriormente, foi cons-
truída uma rampa para facili-
tar o acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida e decor-
reu ainda a pavimentação da 
zona envolvente ao edif ício.

“É uma inter venção que 
vem benef iciar diretamente 
a população de Lamelas e 
Guimarei, o edif ício estava a 

precisar de uma beneficiação 
de fundo e tem agora condi-
ções de excelência para fun-
cionar”, explicou o presidente 
da Câmara Municipal de San-
to Tirso, Alber to Costa.

Satisfeito com o resultado 
f inal, Alber to Costa lembrou 
ainda que “para a Câmara é 
fundamental dignif icar o tra-
balho dos autarcas locais, 
criando condições para que 
desenvolvam o seu trabalho 
sem qualquer tipo de cons-
trangimentos”, salientando 
que essa “acaba também por 
ser uma forma de aproximar 
os cidadãos do poder local”.

O presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tir-
so, Alberto Costa, acom-
panhou o arranque das 
obras de requalif icação 

da Estrada Municipal 558, que faz 
a ligação entre a freguesia de Re-
guenga e a Seroa, no concelho de 
Paços de Ferreira. O investimento  
da autarquia nesta intervenção ron-
da os 600 mil euros.

“Esta é uma obra muito ansiada e 
que irá trazer melhorias significativas 

não só para a população da Reguen-
ga, como para todos aqueles que 
circulam entre Santo Tirso e Paços 
de Ferreira”, explica Alberto Costa 
lembrando que “mais uma vez, é 
visível que a Câmara Municipal es-
tá em constante diálogo com todas 
as juntas de freguesia e atenta às 
necessidades das pessoas”.

“Os problemas estão a ser resol-
vidos, os compromissos continuam 
a ser cumpridos e as obras estão a 
ser bem feitas”, sublinha o autarca.

A intervenção na EM 558 esten-
de-se por um total de 1400 metros 
e, para além da pavimentação, in-
clui trabalhos de terraplenagem, 
reabilitação dos muros de supor-
te existentes, execução da rede de 
drenagem de águas pluviais e da 
rede drenagem de águas residuais, 
execução de infraestruturas elétri-
cas e de iluminação pública.

Com um investimento na ordem 
dos 600 mil euros, a obra deverá 
estar concluída em agosto.

BREVES

Zona envolvente 
da Igreja de Lamelas 
concluída

O Município continua a apostar na 
relação de proximidade com as fregue-
sias e, em Lamelas, já estão concluídas 
as obras de pavimentação do estacio-
namento junto à Igreja Paroquial, apoia-
das pela Câmara Municipal. Esta não 
é, de resto, uma iniciativa esporádica 
e surge no seguimento da relação de 
proximidade com as juntas de fregue-
sia que, um pouco por todo o concelho 
têm identif icado as principais necessi-
dades e prioridades.

Recorde-se que esta não é a primei-
ra vez que a Câmara Municipal presta 
apoio na requalif icação do espaço. Em 
2019, apoiou também as obras em de 
diversos espaços, como salas de cate-
quese, car tório paroquial e sacristia.

EBI São Martinho 
requalificada

A Câmara Municipal de Santo Tirso es-
tá a levar a cabo obras de melhoramento 
na Escola Básica e Jardim de Infância de 
São Martinho, em Vila Nova do Campo.

A inter venção, a decorrer desde o 
início do mês de março, pretende me-
lhorar o confor to térmico e acústico do 
espaço. Haverá, assim, lugar à substi-
tuição integral das caixilharias existen-
tes no edifício escolar por vidro duplo e 
a aplicação de um reboco armado nas 
fachadas exteriores com posterior pin-
tura. Para o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alber to Costa, 
“este investimento está em linha com a 
aposta que autarquia tem feito nos últi-
mos anos no melhoramento do parque 
escolar do concelho”, salientando que 
o investimento na Educação, “em con-
creto no melhoramento das condições 
de alunos e professores, é sempre um 
bom investimento”.

Beneficiação contemplou 48 fogos e contou com um investimento municipal de 440 mil euros

Beneficiação resultou de um investimento de cerca de 120 mil euros

Intervenção estende-se por um total de 1400 metros e deverá estar concluída em agosto

Sede da União de Freguesias de Lamelas e Guimarei beneficiada 

Concluída requalificação 
da Habitação Municipal 
de S. Martinho do Campo

Obras na Estrada 
Municipal 558 
estão no terreno
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C riado com o objetivo 
de informar sobre os 
direitos e deveres do 
consumidor, encami-
nhar sugestões e re-

clamações para as entidades 
competentes, servir de media-
dor nos pequenos conflitos de 
consumo e promove junto da 
população em geral sessões 
de esclarecimento sobre a te-
mática do consumo, o Centro 
de Informação ao Consumi-
dor (CIAC) está a comemorar 
32 anos.

“É inegável o papel que o 
CIAC tem tido no apoio aos 
consumidores na defesa dos 
seus legítimos interesses e 
é bom que as pessoas sai-
bam, cada vez mais, que este 
serviço está disponível e que 
recorram sempre que for neces-
sário”, sublinha o presidente 

da Câmara, Alberto Costa.
No CIAC é possível apre-

sentar reclamações e pedidos 
de informação sobre consu-
mo, nomeadamente no que 
diz respeito a ser viços pú-
blicos essenciais como água, 
luz ou telecomunicações e ou-
tros contratos de compra, ven-
da e prestações de serviços. 
Em estreita ar ticulação com 
o Tribunal Arbitral do Vale do 
Ave desde 1997, o CIAC atua 
na tentativa de conciliação 
e arbitragem de processos e 
reclamações.

A funcionar no Edifício do 
Ambiente, o serviço está dis-
ponível de segunda a sexta-
-feira. Qualquer informação 
pode ser solicitada através do 
telefone, ligando para o 252 
830 417 ou através do correio 
eletrónico ciac@cm-stirso.pt.

S anto T irso volta a 
assinalar a “Hora do 
Planeta”, a maior cam-
panha ambiental a ní-
vel global. Dia 27 de 

março, entre as 20h30 e as 
21h30, o Município vai desli-
gar parcialmente as luzes do 
edifício da Câmara Municipal 
e da iluminação pública do 
Largo Coronel Batista Coelho, 
da Praceta da Alto da Feira e 
da Via Panorâmica, convidan-
do a população a aderir a es-
ta causa.

A “Hora do Planeta”, pro-
movida em todo o mundo pela 
WWF – World Wild Fund for Na-
ture, volta a contar com Santo 

Tirso na defesa do aquecimento 
global. Dia 27 de março, entre 
as 20h30 e as 21h30, toda a 
população é convidada a des-
ligar as luzes e a associar-se 
a esta causa.

Santo Tirso, que adere à ini-
ciativa desde 2011, irá participar 
desligando, de forma parcial, 
as luzes do edifício da Câmara 
Municipal e a iluminação pú-
blica do Largo Coronel Batis-
ta Coelho, da Praceta do Alto 
da Feira e da Via Panorâmica.

A Hora do Planeta é, desde 
2007, a maior campanha am-
biental a nível global com mais 
de 3,5 mil milhões de pessoas 
em 190 países e territórios a 

mostrarem o seu apoio a esta 
causa ao desligarem simboli-
camente as suas luzes.

Tendo começado como um 
evento simbólico de apagar de 
luzes em Sydney em 2007, o 
movimento é hoje a maior pla-
taforma sobre ação climática 
e ambiental em todo o mundo.

Ano após ano, a Hora do 
Planeta tem vindo a crescer 
para se tornar num movimen-
to de sustentabilidade global 
com mais de 3,5 mil milhões 
de pessoas em 190 países e 
territórios a mostrarem o seu 
apoio a esta causa ao des-
ligarem simbolicamente as 
suas luzes.

A Câmara Municipal de San-
to Tirso assinalou, este ano, 
o Dia da Internet Mais Segu-
ra com um webinar gratuito 
dirigido aos encarregados de 
educação. Tendo em conta a 
atual situação pandémica que 
coloca os alunos em ensino 
à distância e utilizando as 
novas tecnologias de forma 
permanente, a autarquia pro-
moveu, a 17 de fevereiro, um 
webinar focado na segurança 
na internet. Dinamizado pe-
lo Cabo Chefe Pinheiro, da 
GNR, e pelo professor Celso 
Fernandes, da Escola de S. 
Martinho, a iniciativa abordou 
questões como a dependên-
cia da tecnologia, o cyber-
bullying, as redes sociais e 
a proteção de dados. 

“Embora não seja possí-
vel levar a cabo as habituais 
sessões presenciais no âmbi-
to da Internet mais segura, a 
verdade é que hoje, mais do 
que nunca, é importante que 
faça um debate sério sobre 
estas questões”, acredita o 
presidente da Câmara, Alber-
to Costa. O autarca salienta 
que: “estando cada vez mais 
online, por imposição da pan-
demia, as crianças e jovens 
estão muito mais sujeitas aos 
perigos da internet e é fun-
damental que os pais, encar-
regados de educação e toda 
a comunidade esteja atenta 
aos sinais e comportamentos 
de cada um deles”. 

Esse foi, de resto, o objeti-
vo do webinar, procurar dotar 
os encarregados de educa-
ção de conhecimentos que 
permitam fazer uma tutoria 
ef icaz aos seus educandos, 
nomeadamente no que diz 
respeito à partilha de infor-
mação online.

O Município de Santo Tirso 
tem, desde 2014, assinalado 
o Dia da Internet Mais Segu-
ra, que se celebra a 9 de fe-
vereiro, promovendo várias 
sessões de esclarecimento 
sobre o tema dirigidas não 
só aos alunos, mas também a 
encarregados de educação e 
toda a comunidade educativa.

Seis webinars para alunos 
do 5º ao 12º ano

Após o sucesso da iniciati-
va, o Município decidiu alargar 
as comemorações do Dia da 
Internet Mais Segura e pro-
mover seis novos webinars 
dirigidos aos alunos do 5º 
ao 12º ano de escolaridade, 
durante o mês de março. Com 
temáticas adequadas ao ní-
vel de ensino, Celso Fernan-
des, o Cabo Chefe Pinheiro e 
o Agente Ricardo Gouveia da 
PSP desenvolveram sessões 
onde, para além dos temas 
abordados em fevereiro, se 
focaram em boas práticas na 
Internet, jogos online e desin-
formação digital. Ao todo, a 
iniciativa envolveu cerca de 
600 alunos.

Centro presta apoio na prevenção de conflitos e mediação de litígios de consumo

Cyberbullying foi um dos temas centrais dos webinars

Um serviço que tem por objetivo prevenir conflitos e mediar litígios de consumo. A mediação, 
a tentativa de conciliação e a arbitragem necessária são articuladas com o Tribunal Arbitral 
do Vale do Ave, sendo obrigatórias sempre que se trata de serviços públicos essenciais (for-
necimento de água, energia elétrica, gás natural, comunicações eletrónicas, serviços pos-
tais, recolha e tratamento de águas residuais, resíduos sólidos urbanos).

QUEM PODE RECORRER AO CIAC?
Todos os consumidores que tenham domicílio no concelho de Santo Tirso. São considera-
dos 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 
atividade económica que vise a obtenção de benefícios.

COMO ATUAR EM CASO DE CONFLITO? COMO APRESENTAR 
UMA RECLAMAÇÃO?
1.Junte todas as provas (recibos, faturas, contratos, etc.)
2.Tente primeiramente falar com o reclamado, na tentativa de resolução
3.Caso não obtenha êxito nesta abordagem, dirija-se ao CIAC o mais rápido possível, pois 
existem prazos que, na maior parte dos casos, são fundamentais para facilitar a resolução 
da questão. No CIAC da Câmara Municipal de Santo Tirso encontra técnicos que irão fazer a 
mediação do conflito e, em caso de necessidade, enviar o processo para o Centro de Arbi-
tragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave.

O QUE É?

CIAC de Santo Tirso 
assinala 32 anos

Dia da Internet 
Mais Segura 
assinalado online

Município 
associa-se à  
Hora do Planeta
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O voleibol esteve em 
destaque em San-
to Tirso. Entre 6 
e 8 de março, o 
Município recebeu 

uma das principais provas da 
modalidade, a Final 8 da Taça 
de Portugal. A prova que con-
tou com o apoio da Câmara 
Municipal de Santo Tirso foi 
disputada entre as equipas 
A A Espinho, A AS Mamede, 
AJF Bastardo, Leixões SC SC 
Caldas, SL Benf ica, Sporting 
CP e VC Viana/Casa Peixoto.

Os quartos de f inal dividi-
ram-se entre o Pavilhão Mu-
nicipal e o Ginásio Clube de 
Santo Tirso, já as meias f inais 
e a f inal jogaram-se no Pavi-
lhão Municipal.

Devido às restrições im-
postas pela Covid-19, os sete 
jogos realizaram-se sem públi-
co, situação que  o presidente 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alber to Costa, lamen-
tou. “Ficamos muito contentes 

que a Federação Por tuguesa 
de Voleibol tenha escolhido 
Santo Tirso para a realização 
desta prova tão importante, 
é realmente uma pena que, 

devido às restrições que se 
prendem com o período de 
conf inamento que estamos a 
atravessar, não possamos ter 
público nas bancadas”. 

Alber to Costa aproveitou 
ainda para referir que o Des-
porto tem sido uma das apos-
tas do Município, “que tem 
procurado não só promover 

a prática de exercício f ísico 
e um estilo de vida saudável 
junto da população mas tam-
bém apoiar atletas e eventos 
desportivos”.

Neste âmbito, o autarca 
lembrou ainda que Santo Tirso 
voltou a ser distinguido, em 
2020, com o galardão Muni-
cípio Amigo do Despor to. Em 
causa está o trabalho desen-
volvido pela Câmara Munici-
pal em ações de promoção 
e incentivo à atividade f í-
sica, sendo avaliados parâ-
metros como a organização 
despor tiva, eventos, progra-
mas, equipamentos, estraté-
gias de sustentabilidade ou 
despor to solidário.

“Espero que, tão breve 
quanto possível, possamos 
receber outras provas impor-
tantes no nosso Município, 
não só desta modalidade mas 
também de outras, já com 
público a assistir”, concluiu 
Alber to Costa.

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

Pavilhão Desportivo Municipal foi palco das meias finais e final da prova

Sporting CP venceu o Benfica e conquistou o troféu pela quarta vez

Santo Tirso recebeu 
final da Taça de Portugal 
de voleibol
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A Biblioteca Municipal 
e a rede de Bibliote-
cas de Santo Tirso 
promoveram, entre 
15 e 19 de março, 

a 15ª Semana da Leitura. A 
iniciativa decorreu, este ano, 
subordinada ao tema "Santo 
Tirso Lê! A Qualquer Hora em 
Qualquer Lugar!", tendo como 
objetivo festejar a leitura como 
ato de prazer, de imaginação 
e lugar de encontro, criativo 
e colaborativo.

A sessão de abertura de-
correu no dia 15 de março no 
canal de youtube do Muni-
cípio – http://www.youtube.
com/MunicipioSantoTirso –, 
e contou com a participação 
de todos os agrupamentos de 
escolas do concelho e esta-
belecimentos de ensino com 
biblioteca escolar.

O professor António Pires, 

coordenador interconcelhio 
de Bibliotecas Escolares, fa-
lou sobre a importância das 
escolas na formação dos lei-
tores, foram ainda dadas a co-
nhecer as várias iniciativas e 
desafios lançados aos alunos 
durante a Semana da Leitura 
por parte de Severina Fontes, 
do Agrupamento de Escolas 
D. Afonso Henriques, Cláudia 
Soares do Agrupamento de Es-
colas D. Dinis, António Queijo 
Barbosa, do Agrupamento de 
Escolas S. Martinho, Fernando 
Almeida, do Agrupamento de 
Escolas Tomaz Pelayo, Carlos 
Frutuosa, da Escola Profissio-
nal Agrícola Conde S. Bento, 
Padre Carlos Carvalho, do Ins-
tituto Nun’Alvres, Ana Morei-
ra, da Escola Básica da Ponte 
e Ricardo Sampaio, da Escola 
Profissional de Serviços Cidnai. 

A sessão contou ainda com 

a participação dos alunos. Pe-
lo Agrupamento de Escolas D. 
Henrique decorreu a leitura do 
poema “Liberdade”, de Fernan-
do Pessoa. Inês Gonçalves e 
Eduarda Barros da Escola D. 
Dinis deixaram duas sugestões 
de leitura: “Chuva Miúda”, do 
escritor espanhol Luis Landero 
e “Coração Mais que perfeito”, 
primeiro romance do cantor e 
compositor Sérgio Godinho. 
Os alunos do agrupamento de 
Escolas de São Martinho, Rui 
Salvador e Mara Lima apresen-
taram a representação teatral 
“As duas estátuas do jardim 
da fonte dos amores”, texto 
da professora Elisa Machado.

Teve lugar uma represen-
tação da obra  “O Colar”, da 
autoria Sophia de Mello Brey-
ner Andresen, pelas alunas da 
Escola Básica de São Rosendo, 
Ana Rita Lagoa, Clara Vilaça, 

Eva Rego e Sofia Ribeiro 
Decorreu ainda a leitura do 

poema “Liberdade”, de Fer-
nando Pessoa, pelos alunos 
do Agrupamento de Escolas 
D. Henrique e a apresentação 
do trabalho “Rasgando Leitu-
ras em Conf inamento” pela 
Escola Agrícola Conde S. Ben-
to interpretado pelos alunos 
Anna Garcia, André Ferreira, 
André Prego, Beatriz Soares, 
Diogo Costa, Fyona Oliveira, 
Luísa Bernardo e Miguel Car-
reira, com introdução de Olga 
Veloso e edição de Jerónimo 
Francisco. 

Os alunos do Inst ituto 
Nun’Alvres apresentaram “Cas-
telo de Livros” e Margarida 
Andrade e Tomás Castro da 
Escola da Ponte, apresentaram 
“Ler como quem faz a Ponte” 
em homenagem ao cartoonis-
ta argentino Quino, criador da 

personagem Mafalda.
A fechar, o aluno Tiago Nu-

nes, da Escola Prof issional 
de Serviços Cidnai, cantou o 
poema do heterónimo de Fer-
nando Pessoa, Ricardo Reis, 
“Quem nos Ama não Menos 
nos Limita”.

Já no dia 16, pelas 11h00, 
os agrupamentos de escolas e 
toda a comunidade foram con-
vidados a suspender, durante 
15 minutos, a sua atividade e 
dedicar-se exclusivamente ao 
prazer da leitura.

A Semana da Leitura é uma 
iniciativa de âmbito nacional, 
proposta pelo Plano Nacional 
de Leitura 2027, em que a re-
de de Bibliotecas de Santo 
Tirso organiza um programa 
de atividades educativas e 
culturais que envolve mais de 
20 bibliotecas da rede escolar 
de todo o concelho.

T odas as semanas são 
disponibilizados no-
vos materiais didáti-
cos com uma peça 
arqueológica da cole-

ção do Museu Municipal Aba-
de Pedrosa (MMAP), e uma 
escultura da coleção do Mu-
seu Internacinal de Escultura 
Contemporânea (MIEC).

O MIEC e o MMAP dispo-
nibilizam, semanalmente, um 
caderno de atividades educa-
tivo e lúdico para as crian-
ças. A iniciativa surge como 
forma de colmatar a impos-
sibilidade de realizar visitas 
aos museus. 

 “Numa altura em que de-
vemos permanecer em casa, 
que os museus estão encer-
rados e que as of icinas lúdi-
co-pedagógicas se encontram 
temporariamente suspensas, 
esta é uma forma de chegar-
mos aos mais pequenos, con-
tribuirmos para que passem 
tempo de qualidade em casa 
e, ao mesmo tempo, apren-
dam um pouco mais sobre a 
escultura, a arqueologia e a 

própria cidade de Santo Tirso”, 
explica o presidente da Câma-
ra Municipal, Alber to Costa.

Todas as sextas-feiras é dis-
ponibilizado um novo capítulo, 

que os mais pequenos são 
convidados a imprimir e co-
lecionar. Todos eles incluem 
imagens para colorir com in-
formações sobre uma peça 

arqueológica da coleção do 
MMAP e de uma escultura da 
coleção do MIEC. Os cadernos 
de atividades podem ser con-
sultados em miec-cm-stirso.pt 

e as fotograf ias do resultado 
f inal enviadas para o email 
museus@cm-stirso.pt, sendo 
posteriormente divulgadas nos 
websites dos museus.

Norte-americana, nascida 
em 1936, no Alasca, Lucia Ber-
lin é a autora em destaque do 
mês de março na rubrica “mês 
a mês, um olhar sobre…”, da 
Biblioteca Municipal de San-
to Tirso. A iniciativa que, até 
agora, se cingia às prateleiras 
da biblioteca passou também 
para as redes sociais, devido 
aos constrangimentos causa-
dos pela Covid-19. “É uma for-
ma de continuarmos a fomentar 
o gosto pela leitura e a apre-
sentar sugestões de qualida-
de”, acredita o presidente da 
Câmara, Alberto Costa.

No início de cada mês, a rú-
brica salta para as redes sociais 
do Município com um alguns 
dos livros mais interessantes 

de cada autor. Lucia Berlin, que 
morreu em 2004, no dia do seu 
aniversário, focou bastante a 
sua escrita nas suas próprias 
recordações, desde a infância 
em comunidades mineiras do 
interior do continente america-
no, à adolescência sofisticada 
em Santiago do Chile, passan-
do pela mudança constante 
de casa, os três casamentos 
falhados, o alcoolismo ou os 
variadíssimos empregos que 
teve para criar os quatro filhos.

Ao longo da vida, Lucia Ber-
lin publicou seis livros de con-
tos. Em Portugal foram editados 
três títulos sob a chancela da 
Alfaguara e que integram o ca-
tálogo de obras recomendadas 
pelo Plano Nacional de Leitura.

"Santo Tirso Lê! A Qualquer Hora em Qualquer Lugar!" foi o tema da edição deste ano

Todas as semanas é disponibilizado um novo caderno com atividades educativas e lúdicas que dão a conhecer as coleções dos dois museus

Sugestões são apresentadas mensalamente nas redes sociais do Município

Santo Tirso 
celebra a leitura

MIEC lança caderno de 
atividades para crianças 

Lucia Berlin é a autora do mês de março
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Quero, em primeiro lugar, expressar-lhe o desejo de 
que se encontre de boa saúde e a expectativa de que 
o motivo que a impediu de estar presente na reunião 
de Câmara do executivo municipal de 14 de janei-
ro de 2021 já esteja completamente ultrapassado.

Relativamente ao conteúdo do email enviado pela 
senhora vereadora, um dia depois da realização da 
reunião pública de Câmara na qual foi discutida a 
proposta de decisão do resgate da concessão da 
água, cumpre-me esclarecer o seguinte:

 » Na reunião de Câmara realizada dia 28 de de-
zembro de 2020, tive oportunidade de apresen-
tar os argumentos e as razões que sustentaram 
a decisão tomada de avançar com o resgate da 
concessão da rede pública de abastecimento 
de água à concessionária INDAQUA;

 » Ao contrário do que af irma no email remetido 
à Câmara Municipal, eu não me escudo atrás 
de um estudo técnico – eu solicitei um estudo 
para avaliar técnica e juridicamente quais as 
alternativas e as soluções possíveis para defen-
der o interesse público, ou seja, para defender 
a população de Santo Tirso, que paga a água 
mais cara do País;

 » Como é do conhecimento da senhora verea-
dora, o estudo técnico elaborado aponta para 
três soluções. Analisados os prós e os contras 
de todas as três possíveis alternativas, previs-
tas no contrato de concessão, a opção toma-
da recaiu pelo resgate da concessão da água, 
pelas razões que me escuso, por economia de 
tempo, de enumerar neste momento, mas que 
foram apresentadas na reunião de Câmara de 
28 de dezembro de 2020;

 » Do meu ponto de vista, aceder ao pedido feito 
pela senhora vereadora é que seria escudar-me 

num estudo técnico para não assumir a respon-
sabilidade política pela tomada de decisão de 
resgatar a concessão da água;

 » Eu não tomei uma decisão técnica – tomei uma 
decisão política. E as decisões políticas são da 
responsabilidade dos titulares dos cargos pú-
blicos, como é o meu caso e o caso de todos 
os vereadores eleitos, e não responsabilidade 
dos técnicos;

 » Como não fujo às minhas responsabilidades 
políticas, nem me escudo num estudo técnico, 
não vislumbro sentido para a realização de uma 
reunião técnica;

 » O estudo técnico é público e do conhecimento de 
todo o executivo municipal. Compreenderia me-
lhor o pedido feito pela senhora vereadora se ti-
vesse tomado uma decisão política com base num 
estudo técnico sem o apresentar publicamente;

 » E aceitaria a crítica segundo a qual me estaria a 
escudar num desconhecido estudo técnico para 
não assumir a minha responsabilidade política. 
Não foi o caso;

 » É no campo político que a discussão deve ser 
feita – e não no campo técnico. E, politicamen-
te, assumo a responsabilidade pela decisão to-
mada na reunião de Câmara de 28 de dezembro 
de 2020, bem como o teor do estudo técnico 
relativo à concessão da água no Município de 
Santo Tirso;

 » Os vereadores da oposição têm toda a informa-
ção disponível para formar uma opinião, porque 
nada foi omitido quer ao executivo municipal, 
quer à população de Santo Tirso;

 » E quero reafirmar o seguinte em relação à discus-
são em torno da decisão de resgatar a concessão 

da água, insistindo no que já tive oportunidade 
de dizer na reunião pública de Câmara:

 » Os esclarecimentos solicitados pela senhora ve-
readora foram prestados em sede própria, na re-
união de Câmara, nomeadamente em relação ao 
montante da indemnização estimado pelo Muni-
cípio de Santo Tirso para resgatar a concessão;

 » Caso ainda subsistam dúvidas em relação à cláu-
sula do contrato em que se baseia para afirmar 
que as contas estão mal feitas, também assumo o 
que já havia dito em reunião de Câmara: as contas 
não estão mal feitas – as contas estão feitas de 
acordo com a interpretação jurídica que o Municí-
pio de Santo Tirso faz do contrato de concessão;

 » Legitimamente eleita pela população de Santo 
Tirso, a senhora vereadora tem também toda a 
legitimidade para não acompanhar a tomada de 
decisão do Município de Santo Tirso, posição, 
essa, que expressou na reunião de Câmara, vo-
tando contra o resgate da concessão, com efei-
tos a partir de 2023, por obrigação legal e não 
por mero calculismo eleitoral;

 » O que já não me parece legítimo é a senhora ve-
readora insinuar que a população de Santo Tir-
so está a ser propositadamente enganada, para 
fazer vingar a realização de uma reunião técni-
ca quando, do meu ponto de vista, o momento é 
única e exclusivamente político e pode vir a ser, 
no futuro, jurídico – mas não técnico.

Termino como comecei, renovando os meus since-
ros votos de que esteja de boa saúde e colocan-
do-me, como sempre, disponível para quaisquer 
outros esclarecimentos adicionais.

Sem outro assunto de momento, subscrevo-me 
com cordiais saudações institucionais,

A Câmara Municipal de Santo Tirso deliberou o res-
gate da concessão da água à Indaqua.
Esta deliberação teve os votos contra dos vereado-
res do PSD. E porquê?
É claro que todos queremos acabar com a vergonha 
de temos no concelho com a água mais cara do País!
O que não queremos é uma solução mais cara!
A verdade é que o valor anunciado pelo Senhor Pre-
sidente da Câmara Municipal não corresponde, na 
nossa análise, à verdade!
O que decorre do contrato de concessão é pelo me-
nos o dobro! Razão pela qual esta decisão pode ser 
um embuste que vai custar milhões aos munícipes.
Esta decisão pode mesmo ser a mais eleitoralista e 
cara de sempre!
Não podemos pactuar com isso. Não deixaremos de 
fazer o nosso papel, de cumprimento do mandato 
que nos foi conferido.
Após a reunião de câmara onde foi aprovado o res-
gate da concessão da água enviei email ao Senhor 
Presidente, que passo a transcrever:

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal  
de Santo Tirso, Alberto Costa

Ontem, a Câmara Municipal deliberou, com os votos 
contra dos vereadores do PSD, o resgate da “conces-
são do fornecimento de água” no nosso concelho.
É, infelizmente, do conhecimento público que os Tir-
senses pagam a água mais cara do País. E os verea-
dores do PSD sabem bem que esta é uma situação 
que tem que ter um f im.
Não pode é ter um fim a qualquer custo! Ou melhor, ter 
um custo ainda mais insuportável para os munícipes. 
E é precisamente este o ponto de indignação dos ve-
readores do PSD: o valor apresentado pelo Presiden-
te da Câmara Municipal não corresponde à verdade.
Ora, perante uma deliberação como a que ontem 
ocorreu, perante a discordância de fundo – que é 
factual – quanto ao valor da indemnização que de-
riva do contrato, os vereadores do PSD não podem 
ser cúmplices desta situação.
Se o Presidente da Câmara se escuda atrás de um 
estudo técnico, então os vereadores signatários, 
vêm pelo presente solicitar que seja agendada com 
caráter de urgência uma reunião com os consultores 
responsáveis pela produção daquele documento em 
que estejam presentes os vereadores da oposição e 
os líderes de que cada força política representada na 
Assembleia Municipal.
Das duas uma: ou o Senhor Presidente acolhe a nos-
sa sugestão e a transparência do processo f ica sal-
vaguardada; ou não podemos deixar de dizer que os 
munícipes estão propositadamente a ser enganados.
A esta data, e passados mais de 22 dias, o Senhor 
Presidente da Câmara ainda não respondeu.

Santo Tirso, 19 de janeiro de 2020
ANDREIA NETO

vereadora partido social democrata
ALBERTO COSTA

presidente da câmara municipal de santo tirso

Recebemos da vereadora da oposição no executivo 
municipal um pedido de publicação no Jornal Mu-
nicipal a propósito da posição dos vereadores do 
Partido Social-Democrata sobre a decisão tomada 
pela Câmara Municipal de resgatar a concessão do 
abastecimento de água no Município de Santo Tir-
so, a partir de 2023. Em vir tude de o texto publica-
do no Jornal Municipal da autoria da vereadora da 
oposição fazer referência ao conteúdo de um email 
remetido à Câmara Municipal a solicitar uma reunião 
com os consultores que elaboraram a análise téc-
nica ao contrato de concessão do serviço de abas-
tecimento de água (ver caixa), a Câmara Municipal 
publica, na íntegra, o teor da resposta do presidente 
da Câmara dada à vereadora da oposição no execu-
tivo municipal sobre o mesmo assunto.

Exma. Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Santo Tirso, Dr.ª Andreia Neto

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 Em defesa 
da população 
de Santo TirsoPELA TRANSPARÊNCIA 

E PELA VERDADE!
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Com 21 anos, Rafael Torres 
tem um percurso promissor 
no ciclismo, um desporto exi-
gente a que se tem dedicado 
de corpo e alma desde os 15. 
Com constrangimentos acres-
cidos, devido ao atual contex-
to de pandemia, continua a 
trabalhar com determinação 
e força de vontade para con-
cretizar o principal objetivo: 
tornar-se ciclista profissional.

A relação de Rafael com a 
bicicleta não foi uma história 
de amor à primeira vista. Ti-
nha cerca de 13 anos quando 
o bichinho da bicicleta apare-
ceu lá em casa pela primeira 
vez, pela mão do pai. “Ele co-
meçou a andar com um grupo 
de ‘domingueiros’ e tentava 
chamar-me para andar com 
ele, chegou a comprar-me uma 
bicicleta de ciclismo mas mais 
pequena”, recorda. 

Rafael, que sempre praticou 
desporto desde pequeno e que 
na altura jogava futsal no AC 
Tarrio, confessa que acabava 
por ir andar de bicicleta para 
fazer a vontade ao pai “mas 
não gostava”.

Foi o primo quem o fez olhar 
para o ciclismo com outros 
olhos. “Ele andava comigo no 
Tarrio e decidiu deixar o fute-
bol e entrar numa equipa de 
ciclismo, o CC Avidos, foi aí que 
comecei a f icar interessado”, 
conta. Com 15 anos decidiu 
deixar o futebol e seguir as 
pisadas do primo, ingressan-
do na mesma equipa. Foi uma 
adaptação difícil até conseguir 
entrar no ritmo, “era coça atrás 
de coça, f icava sempre para 
trás nas corridas”. 

Rafael não desistiu e foi tri-
lhando o seu percurso. Este-
ve dois anos como cadete no 
CC Avidos e depois ingressou 
na Radio Popular Boavista Jú-
nior, evoluiu e passou para a 
SEISSA ACR Roriz, de Barce-
los, onde fez o último ano de 

júnior. Foi então que começou 
a correr em Espanha e Fran-
ça e passou a ver no ciclismo 
“uma oportunidade de futuro”. 
Continuou a evoluir e com 19 
anos chegou aos sub-23 na 
equipa JV – Perf is Gondomar 
Cultural, uma equipa satélite 
do Boavista. “Aí já corremos 
o ano todo com os profissio-
nais, só não corremos a Volta 
Portugal e a Volta ao Algarve 
que são categorias acima”, 
explica.

Conseguiu bons resulta-
dos e foi convidado a ir para 
a equipa onde está desde o 
início de 2020, a Sicasal – Mi-
ticar – Torres Vedras. “Foi um 
ano muito atípico, com pou-
cas provas, depois da Clássi-
ca da Primavera na Póvoa de 
Varzim só voltou a correr em 
julho o Troféu Joaquim Agos-
tinho e uma ou duas provas 
em Espanha”.   

As alterações trazidas 
pela Covid-19

Rafael explica que a pande-
mia veio afetar, acima de tudo, 
a motivação. “O meu treinador 
coloca-me objetivos em valores, 
tudo o que tenha que ver com 
evolução vamos trabalhando 
até conseguir atingir. É a úni-
ca maneira de haver motiva-
ção sem corridas”. Para além 
disso, esclarece Rafael, “não 
se precisa de treinar tanto se 
tivermos corridas, não é preci-
so fazer a carga que nós faze-
mos agora, porque as corridas 
já elevam a condição física”.

Outra das alterações pren-
de-se com os treinos. Se an-
tigamente podiam chegar a 
acontecer em grupos de seis, 
hoje Rafael treina quase sem-
pre sozinho, no máximo com 
mais um colega.

Semanalmente o treinador 
envia-lhe o plano de treino. 

Numa semana faz, em média, 
500 a 600 quilómetros, mas ex-
plica que não é isso que conta. 
“Na verdade, nós nunca olha-
mos para os quilómetros é mais 
para as horas e para a intensi-
dade. Normalmente faço dois 
ou três dias de carga e depois 
recuperação". E esclarece que 
recuperação não significa estar 
parado, mas fazer “só uma ho-
ra e meia, duas horas, no má-
ximo, em vez de cinco”.

Das muitas provas que já 
correu, Rafael recorda de forma 
especial o Grande Prémio de 
Ciclismo Jornal de Notícias, de 
2019, em que uma das etapas 
passou por Santo Tirso, num 
contrarrelógio com saída do 
Museu Internacional de Es-
cultura Contemporânea e che-
gada ao Santuário de Nossa 
Senhora da Assunção. “Foi es-
pecial poder subir à Assunção 
e ouvir pessoas que eu nem 

conhecia chamar pelo meu 
nome, é sempre bom”.

Acredita que Santo Tirso é 
um bom sítio para um ciclista:” 
Estamos perto de Braga, do 
Porto, tanto dá para fazer trei-
nos a rolar ir a Esposende e vir, 
como para fazer treinos a subir 
e ir até Braga ou mesmo aqui 
em Santo Tirso, dá para tudo”.

Focado no ciclismo e no prin-
cipal objetivo de subir a pro-
fissional, Rafael, que concluiu 
o 12º ano do curso de Análise 
Laboratorial na Escola Secun-
dária D. Dinis, pretende con-
tinuar os estudos e ingressar 
já no próximo ano na Univer-
sidade do Porto em Enferma-
gem ou Farmácia, um plano B 
para quando deixar o ciclismo. 
“Sei que é difícil conciliar mas 
acho que dá. Em dia de treino 
de recuperação até dá para ir 
para a universidade de bicicle-
ta”, conclui a sorrir.

Aos 21 anos Rafael Torres já participou em competições em Espanha e França

AYCH YOUTH SUMMIT   
www.aych-2030.eu

O projeto AYCH – Atlantic Youth Creative Hubs – do qual o Município 
de santo Tirso é o único parceiro nacional desenvolve, de 22 a 25 de 
março, o Youth Summit, um evento online que reúne jovens europeus 
em torno de 3 mesas redondas sobre empreendedorismo social e 
sustentável, educação e carreiras criativas e a evolução do trabalho 
no mundo de amanhã. Os resultados destas mesas redondas serão 
utilizados para elaborar coletivamente 30 recomendações para uma 
Europa criativa, formalizadas numa Agenda 2030. Sob o slogan 
“Designing now for a better tomorrow”, o evento conta com mesas 
redondas em inglês, mas dispõe de tradução direta em francês, 
espanhol e português.

Rafael Torres: o ciclista 
focado na superação

Agenda 
Municipal
Março
e Abril
22 A 25 MARÇO

YOGA PARA CRIANÇAS  
Facebook do Município – /cmsantotirso

Exercitar o corpo, acalmar a mente e proporcionar bons momentos 
em família é o objetivo das sessões de 20 minutos, direcionadas 
para crianças entre os 3 e os 12 anos. Posturas de yoga, viver juntos, 
vinculação familiar, saber respirar corretamente, abstração dos 
sentidos, relaxamento, concentração e meditação são conteúdos 
abordados.

HORA DO CONTO    
Facebook do Município – /cmsantotirso

Dinamização de histórias para crianças do pré-escolar e primeiro 
ciclo. Tem como objetivo atrair as crianças para o universo dos livros, 
e ajudar na formação de novos leitores estimulando, nas crianças que 
ainda não sabem ler, o desejo de dominar os mecanismos de leitura.

SANTO TIRSO ATIVO   
Facebook do Município – /cmsantotirso

Aulas de ginástica de 20 minutos orientadas para a população sénior, 
que têm como objetivo o aumento da aptidão cardiovascular e a 
melhoria da saúde em geral.

Pontualmente é utilizado material de apoio à execução dos exercícios 
como toalha, cadeira ou colchão.

QUINZENALMENTE AO SÁBADO – 11H00

QUINZENALMENTE AO SÁBADO – 11H00

TERÇA E QUINTA-FEIRA – 09H30
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SANTO TIRSO COM FUTURO



o município 
de santo tirso 
está presente 
nas redes sociais

PUB


