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O presidente da Câ-
mara de Santo Tir-
so, Alberto Costa, 
visitou a empresa 
WEGeuro, Indús-

tria Elétrica, S.A.. Sediada na 
Zona Empresarial da Ermida, 
a multinacional brasileira da 
área da metalomecânica pro-
duz para todo o mundo e tem, 
em Santo Tirso, a maior fábrica 
da europa.

Com mais de 30 mil cola-
boradores por todo o mundo, 
fábricas instaladas em 12 paí-
ses, f iliais em 29 países, dis-
tribuidores e agentes e mais 
de 90 países, os 60 anos de 

experiência no ramo da me-
talomecânica fazem da WEG 
um dos gigantes mundiais do 
setor.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, retomou, a 21 de abril, o 
roteiro de visitas às empresas 
do concelho e conheceu mais 
de perto a atividade WEG que 
é Projeto de Interesse Munici-
pal desde 2015, altura em que 
escolheu Santo Tirso para ins-
talar a sua segunda unidade in-
dustrial no nosso país.

“Nós temos feito um traba-
lho de proximidade com os di-
versos agentes económicos do 

concelho porque acreditamos 
que dialogar, conhecer de per-
to o funcionamento das empre-
sas, os constrangimentos que 
têm que ultrapassar e os seus 
objetivos de futuro é a melhor 
forma da Câmara Municipal 
apoiar de forma célere e indo 
ao fundo das questões”, salien-
ta Alberto Costa, assumindo 
que esse trabalho ganha ainda 
mais relevo no atual contexto 
de pandemia, altura em que 
“os empresários têm feito um 
esforço acrescido para reinven-
tar as suas empresas e manter 
os postos de trabalho”.

Fundada em 1961, no Bra-

sil, a empresa, que teve na sua 
génese a produção de motores 
elétricos, é hoje um fornece-
dor global de soluções, englo-
bando sistemas de controlo, 
comando e proteção de moto-
res e sistemas de distribuição 
e transformação de energia. 
Instalada em Portugal des-
de 2002, onde avançou com 
uma unidade da Maia, a WEG 
tem também em funcionamen-
to, desde 2017, a maior fábri-
ca da europa, em Santo Tirso.

De visita às instalações 
na Zona Empresarial da Ermi-
da, Alberto Costa destacou a 
“enorme capacidade de ino-

vação” da WEG e enalteceu “a 
preocupação que demonstram 
para com o ambiente e a sus-
tentabilidade”, que seguem em 
linha com o posicionamento do 
Município. 

“Ter em Santo Tirso uma 
empresa de referência em todo 
o mundo pela qualidade daqui-
lo que produz e pelo constante 
aumento de competências é al-
go que nos deixa, obviamente 
satisfeitos”, continuou. 

A WEGeuro exporta, atual-
mente, mais de 90 por cen-
to da produção. Só em Santo 
Tirso emprega mais de 250 
pessoas.

Evocar Abril
Voltamos, este ano, a trazer de volta a cerimónia do 25 de Abril para os Paços 

do Concelho depois de, em 2020, ter decidido não o fazer. Na altura, fi-lo, por um 
único imperativo que coloco acima da liberdade, depois de ouvir o presidente da 
Assembleia Municipal, os presidentes de Junta, as instituições e as autoridades 
a nível nacional e local: a saúde.

Este ano, face ao momento que se vive do ponto de vista da saúde pública 
e das restrições impostas, não tive dúvidas de que havia condições para voltar 
a evocar o 25 de Abril nos Paços do Município, numa sessão solene que a data 
maior da nossa Democracia impõe, ainda que sem público ou convidados. 

Prudente, mas otimista, quis, enquanto presidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, dar um sinal de esperança à população num momento em que se 
assinala a conquista de um dos bens maiores que nos foram tirados pela pande-
mia: a Liberdade.

Evocar o 25 de Abril hoje é tão ou mais importante do que no passado. É evo-
car quem somos, do que somos feitos, do que fizemos e do que queremos fazer 
pelo país. Celebrar Abril em tempos excecionais como aqueles que vivemos faz 
ainda mais sentido. Fazê-lo é também cuidar de Todos. É dar resposta aos pro-
blemas concretos das pessoas, das instituições, homenagear as vítimas da pan-
demia e todos aqueles que têm estado na linha da frente de combate à Covid-19. 
É uma janela de esperança. Lutar hoje pela nossa Liberdade individual e coleti-
va é dar pequenos passos no sentido de ter, tão cedo quanto possível, a popu-
lação vacinada.

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Multinacional brasileira tem, em Santo Tirso, a maior fábrica da Europa
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Alberto Costa enaltece 
“enorme capacidade 
de inovação” da WEG
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D epois de, em 2020, o novo co-
ronavírus ter limitado as co-
memorações do 25 de Abril às 
plataformas digitais, este ano 
a evocação da Revolução dos 

Cravos voltou a realizar-se com uma ses-
são solene nos Paços Concelho.

Ainda que com várias restrições e 
sem convidados, o aniversário da De-
mocracia contou com a participação de 
todos os partidos com assento na As-
sembleia Municipal. 

A sessão abriu com o presidente 
da Assembleia Municipal, Rui Ribeiro, 
seguindo-se as intervenções de José 
Alberto Ribeiro, pelo PCP, José Mário 
Guimarães, pelo CDS-PP, José Pedro Mi-
randa, pelo PSD, e Elsa Mota, pelo PS.

Em jeito de homenagem à população 
mais idosa, a mais afetada pela Covid-19 
desde o início da pandemia, Mariana Oli-
veira, de 11 anos, aluna do Agrupamento 
de Escolas de S. Martinho, deu voz um 
a um texto do poeta Daniel Gonçalves. 

A iniciativa contou ainda com mo-
mentos musicais interpretados pelo vio-
linista Pedro Carneiro.

A sessão terminou com o discurso 
do presidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso. Declarando-se “prudente” 
mas “otimista” em relação à situação 
atual, Alberto Costa disse não ter dú-
vidas “de que a noite da pandemia vai 
ceder aos raios de luz da vacinação e 
da Liberdade”.

Depois de ter pedido um minuto de 
silêncio em honra de todas as vítimas 
da pandemia, o presidente da Câmara 
lançou um desafio à população: “Estão 
todos convocados a dar contributos no 
sentido de, quando esta crise de saúde 
pública for ultrapassada, homenagear 
não apenas aqueles que não resistiram 
à doença como também aqueles que 
ajudaram a salvar vidas, a título pessoal 
ou coletivo, nos moldes em que vier a 
ser consensualizado por todos os que 
quiserem participar neste momento de 
unidade coletiva”.

Alberto Costa salientou ainda os 
bons resultados do trabalho em rede 
desenvolvido no Município desde o iní-
cio da pandemia, sob articulação da Câ-
mara Municipal. 

Assumindo como prioridade do úl-
timo ano a resposta de saúde públi-
ca, lembrou que apesar de todos os 

constrangimentos causados pelo novo 
coronavírus, a Câmara não parou e avan-
çaram um conjunto de projetos na área 
de reabilitação do espaço público e do 
melhoramento da rede viária municipal.

O autarca lembra que nunca estive-
mos “tão dependentes uns dos outros 
para fazer face a um obstáculo que pôs 
à prova a própria Humanidade”, mas con-
sidera que hoje estamos mais perto de 
alcançar a meta e que, por isso: “temos 
de, coletivamente, ir ao fundo de nós pró-
prios buscar um pouco mais de forças, de 
coragem e de capacidade de sofrimento”.

Terminou lembrando que a capacida-
de de decidir o rumo a seguir continua 
a ser nossa: “Porque foi isso que Abril 
nos deu. E porque será isso que deter-
minará, em boa parte, o trajeto que va-
mos fazer, como povo, até recuperamos, 
em definitivo, aquilo que Abril nos deu”.

As comemorações dos 47 anos 
do 25 Abril começaram logo na 
manhã de sábado, dia 24, com 
uma sessão dedicada aos mais 
pequenos.

Tendo como ponto de partida 
textos como “O Tesouro” de Ma-
nuel António Pina, a “Flor de Abril” 
de Pedro Olavo Simões, e canções 
como “Menino do Bairro Negro” de 
Zeca Afonso e “Somos Livres” de 
Ermelinda Duarte, ou o poema “As 
Mãos” de Manuel Alegre, a Câma-
ra Municipal de Santo Tirso pro-
moveu “Abril na Voz”. A sessão de 
contos e canções de intervenção 
para crianças a partir dos cinco 
anos esgotou a lotação da Biblio-

teca Municipal, reduzida devido às 
limitações impostas pela Direcção-
-Geral e Saúde.

“Abril na Voz” celebrou de me-
mórias, emoções e um forte apelo 
ao valor da liberdade. 

A sessão foi dinamizada por 
Cândida da Luz, autora de três 
obras para todas as idades, “A Areia 
e o Mar”, 2011, “A Lua Apaixonada”, 
2012, da Editora O Cão que Lê, e “A 
Abelha e a Flor”, 2015, das Edições 
Voar nas Palavras. Tem desenvolvi-
do na área da narração vários pro-
jetos individuais e é fundadora do 
grupo de narração tradicional por-
tuguesa, “Contos na Eira”, onde par-
ticipa como narradora e cantadeira.Hastear das bandeiras antecede a sessão solene

Presidente da Câmara pediu um minuto de silêncio em homenagem às vitimas da Covid

Mariana Oliveira deu voz a um texto de Daniel Gonçalves

Contos e canções de intervenção foram dinamizados por Cândida da Cruz

25 de Abril de volta aos Paços do Concelho

Sessão para crianças
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A Câmara Municipal 
de Santo Tirso lan-
çou a 14 de abril, o 
programa “Compre 
Santo Tirso” desen-

volvido a pensar em todos os 
comerciantes do concelho, 
que beneficiarão da criação 
de lojas online e marketplace 
e podem participar de forma 
gratuita.

É uma parceria única que 
reúne a colaboração de entida-
des como a Câmara Municipal 
de Santo Tirso; a Associação 
Comercial e Industrial de San-
to Tirso (ACIST); o Instituto de 
Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP); os CTT – Correios 
de Portugal e a Weasy – Web 
Made Easy.

“O ‘Compre Santo Tirso’ é 
o resultado de um excelente 
trabalho de cooperação en-
tre diversos parceiros com 
um objetivo comum: apoiar o 
comércio local”, sublinhou o 
presidente da Câmara, Alberto 
Costa, durante a apresentação 
do programa, que decorreu na 
Fábrica de Santo Thyrso.

A iniciativa surge fruto de 
uma avaliação das necessida-
des reais do comércio local e 
assenta em duas vertentes. A 
primeira prevê a participação 
num programa integrado de 
formação e criação de uma loja 
online própria. A formação em 
marketing digital é ministrada 
pelo IEFP enquanto a criação 
da loja online é desenvolvida 
com o apoio da Weasy.

“A formação é um ins-
trumento poderosíssimo de 
melhoria”, aludiu o vice-pre-
sidente do IEFP, António Leite, 
salientando que a preocupação 
do Instituto de Emprego e For-
mação Profissional é “garantir 
que todos os comerciantes po-
dem ter acesso a esta ferra-
menta e usufruir plenamente, 
combatendo a situação de gra-

ve crise que estão a enfrentar”.
Já Rui Mendes, cofundador 

da Weasy, que se encontra 
instalada na Fábrica de San-
to Thyrso, explicou que esta 
é uma iniciativa inovadora, 
já que o Município não se li-
mitou a criar um diretório de 

empresas. “Associar a forma-
ção à tecnologia vem resolver 
o problema, porque as pes-
soas estão muito habituadas 
a vender ao balcão, mas no on-
line há coisas que são diferen-
tes”, continuou, sublinhando 
que “estão conjugados todos 

os fatores para que a iniciati-
va seja um sucesso”.

Numa outra vertente, os co-
merciantes podem, também, 
integrar as suas lojas na apli-
cação Comércio Local dos CTT 
e Vitor Esteves, diretor comer-
cial da empresa, explicou que 

“a partir do momento que os 
comerciantes beneficiam de 
uma rede como a dos CTT, com 
uma amplitude nacional, con-
seguem dar um maior alcan-
ce à sua loja e vender os seus 
produtos para todo o país”.

Desenvolvido não só a pen-

sar na atual situação pandémi-
ca, mas com os olhos postos 
no futuro, o “Compre Santo Tir-
so” vem dotar os comercian-
tes de novas ferramentas que 
lhes permitem “angariar clien-
tes que, de outra forma não te-
riam”, acredita o presidente da 

ACIST, Hugo Assoreira. “É uma 
grande mais-valia para os pe-
quenos comerciantes”, defen-
deu, uma vez que nem sempre 
têm acesso a diferentes modos 
de venda. “Uma sapataria ou 
uma mercearia podem, agora, 
estar online e isso é importan-

tíssimo”, referiu.
Para o presidente da Câma-

ra, é importante que os comer-
ciantes adiram ao programa 
para que percebam as suas po-
tencialidades “Queremos que 
experimentem, que compreen-
dam que este é o futuro e que 

é uma possibilidade de se re-
inventarem”, destacou.

A Câmara Municipal conti-
nuará a atuar enquanto pro-
motora do desenvolvimento e 
crescimento do comércio local 
e Alberto Costa está convicto 
de que se trata, “por um lado 

de apoiar os lojistas a ultra-
passar esta fase difícil, promo-
vendo a utilização dos meios 
digitais para a venda dos seus 
produtos de forma sustentável 
e, por outro, de incentivar a li-
teracia e a transição digital do 
comércio”.

Parceria única reúne a Câmara Municipal de Santo Tirso; a ACIST; o IEFP e a Weasy

A quem se destina?

O Programa foi desenvolvido a pensar em todos os lojistas e comerciantes do concelho de Santo Tirso, com 
produtos “e-commerce”, que beneficiarão de Loja Online e/ou Marketplace:

	» Loja Online  
Um programa integrado de formação e criação de loja online própria durante um período de 6 meses;

	» Marketplace 
A possibilidade de integrar a “Plataforma Comércio Local” dos CTT de forma gratuita durante 12 meses.

Podem concorrer

	» Empresários em nome individual com idade ≥ 18 anos;

	» Pessoas coletivas independentemente da sua forma jurídica.

	» Pessoas coletivas independentemente da sua forma jurídica. 

Como se inscrever

A inscrição é gratuita e é realizada exclusivamente online, através do 
preenchimento de formulário próprio, no sítio institucional do Município de 
Santo Tirso – www.cm-stirso.pt. O período de candidaturas tem início à data de 
apresentação do programa e finaliza quando o número de lugares disponíveis de 
ambas as modalidades atingir o limite.

O “Compre Santo Tirso” é o resultado de 
um excelente trabalho de cooperação entre 
diversos parceiros com um objetivo comum: 
apoiar o comércio local 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Parceria única irá permitir digitalização da economia local 

Câmara lança programa “Compre Santo Tirso” 
para apoiar comércio
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A Câmara Municipal 
de Santo Tirso tem 
em funcionamento, 
desde 6 de abril, um 
novo serviço dedica-

do à temática da deficiência e 
incapacidade. 

Melhorar a prestação de in-
formação às pessoas com de-
ficiência ou incapacidade e às 
suas famílias, garantindo um 
atendimento personalizado e 
qualificado e prestando todo o 
apoio necessário no estabeleci-
mento de contactos com outros 
organismos com competência 
na resolução das questões é o 

principal objetivo do novo Bal-
cão de Inclusão.

Este é um serviço que pre-
tende apoiar ao nível das res-
postas sociais como: emprego 
e apoio para entidades empre-
gadoras; prestações sociais; 
produtos de apoio; recur-
sos para inclusão e formação 
profissional.

“Temos trabalhado no sen-
tido da integração da pessoa 
com deficiência e este novo 
serviço é mais um importante 
passo que damos nesse sen-
tido”, explica o presidente da 
Câmara Municipal de Santo Tir-

so, Alberto Costa, salientando 
que através do novo balcão 
será mais fácil “obter encami-
nhamento em temas como ates-
tado médico de incapacidade 
multiuso, benefícios fiscais ou 
modelo de apoio à vida inde-
pendente, entre muitos outros”.

O Balcão de Inclusão surge 
de um protocolo entre o Mu-
nicípio e o Instituto Nacional 
para a Reabilitação. O atendi-
mento funciona no edifício do 
Ambiente à terça-feira, entre 
as 14h00 e as 17h00, median-
te marcação através do telefo-
ne 252 860 340.

Durante o último ano, a Câ-
mara Municipal de Santo Tir-
so levou a casa dos munícipes 
cerca de mil livros. “Biblioteca 
Porta a Porta” iniciou há um 
ano e continua ativo mesmo de-
pois da reabertura da Bibliote-
ca Municipal de Santo Tirso e 
do Centro Cultural Municipal de 
Vila das Aves.

“Lançámos esta iniciativa 
de levar os livros a casa das 
pessoas no Dia Mundial do Li-
vro, há precisamente um ano, 
quando os equipamentos mu-
nicipais ainda estavam encer-
rados e, dada a boa adesão, 
optamos por manter de forma 
ininterrupta” refere o presidente 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa.

O autarca salienta que es-
ta é uma medida que “não só 
tem ajudado a combater a soli-
dão durante o período de con-
finamento” mas que tem, ao 
mesmo, “ajudado a promover 
a cultura”.

Durante o último ano foram 

entregues cerca de mil livros a 
5 70 leitores de todas as 14 fre-
guesias do concelho.

O programa “Biblioteca 
Porta a Porta” é um serviço de 
empréstimo que está disponí-
vel para todos os residentes 
no concelho de Santo Tirso. O 
pedido de livros, no máximo 
dois por entrega, deve ser en-
viado, preferencialmente, por 
email para o endereço biblio-
teca@cm-stirso.pt ou, em al-
ternativa, pode ser feito pelo 
252 833 428, com a indicação 
de um contacto telefónico e das 
obras a requisitar. 

Posteriormente, a entrega 
é agendada em data e hora a 
combinar, de forma segura, de 
acordo com as recomendações 
da Direção Geral de Saúde. 

O catálogo com os livros dis-
poníveis pode ser consultado 
em www.bit.ly/catalogobmst. 

A Câmara recolhe os livros 
emprestados, no prazo máximo 
de um mês, também de forma 
agendada.

C om o país já em fase de des-
confinamento, a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso continua 
a conceder vários apoios eco-
nómicos e sociais, com vista a 

diminuir as consequências da pandemia 
da Covid-19. “Esta é uma questão que 
temos vindo a acompanhar e que, con-
sidero, continua a ser uma forma ajudar 
a ultrapassar esta fase difícil que ainda 
está longe de terminar”, sublinha o pre-
sidente da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa. “No total estamos 
já a falar de um investimento global de 
2,4 milhões de euros em apoios”, expli-
ca, lembrando que o Município benefi-
ciou dos vários amortecedores sociais 
que já estavam no terreno antes do iní-
cio da pandemia. “Se houve Municípios 
que precisaram construir uma estrutura 
de apoio do zero, a verdade é que em 
Santo Tirso essa estrutura já existia, fru-
to do acompanhamento constante das 
necessidades da população e da cria-
ção do Plano Municipal de Emergência 

Social, em 2014”, adianta. 
Para a população em geral, mantêm-

-se em vigor medidas como o reforço de 
100 mil euros no Subsídio Municipal ao 
Arrendamento; duplicação do orçamen-
to do Programa Municipal de Emergên-
cia Social – destinado a pagamento das 
faturas da luz, gás, renda, medicamen-
tos, alimentação ou aquisição de Equi-
pamento de Proteção Individual –; linha 
de apoio psicológico; programa “Todos 
cuidamos de todos”, em articulação com 
todas as juntas de freguesia para res-
ponder às necessidades sociais.

Dirigido aos agentes económicos, a 

Câmara Municipal mantém, até 30 de 
junho, a suspensão dos pagamentos de 
licenças referentes às esplanadas dos 
estabelecimentos ligados à restauração; 
a suspensão do pagamento de licenças 
de exploração da publicidade; a suspen-
são do pagamento de rendas dos esta-
belecimentos comerciais propriedade 
do Município, nomeadamente os que 
estão localizados na Fábrica de Santo 
Thyrso, Praça Coronel Baptista Coelho, 
Central de Transportes, entre outros; a 
suspensão do pagamento de rendas dos 
espaços em funcionamento no Mercado 
Municipal; a suspensão do pagamento de 
taxas da Feira Semanal de Santo Tirso; 
linha de apoio ao empresário, através do 
Invest Santo Tirso; corredor verde para 
otimização dos prazos de licenciamento 
para projetos de investimento privado

A esmagadora maioria das medidas 
implementadas pela Câmara de Santo 
Tirso estão em vigor há mais de um ano, 
quando foi decretado o primeiro Estado 
de Emergência em Portugal.

Abril trouxe a reabertura de comér-
cio, restauração e infraestruturas mu-
nicipais. O Governo estabeleceu um 
Plano de Desconfinamento, cruzando 
diversos critérios científicos, dividido 
em quatro fases e com um período de 
15 dias de intervalo entre cada uma 
delas, de forma a poder ir avaliando 
os impactos das medidas na evolução 
da pandemia.

“Este tem sido um ano repleto de 
pequenos passos no combate à pan-
demia da Covid-19. Todos nós desem-
penhamos um papel fundamental no 
sucesso do desconfinamento e depen-
derá da nossa responsabilidade cívi-
ca o potencial aumento ou diminuição 
dos contágios”, acredita o presidente 
da Câmara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, lembrando a importân-
cia de “retomar a atividade económica 
cumprindo todas as regras de ocupa-
ção e permanência nos espaços, dis-
tanciamento físico e regras de higiene”.

Retomadas as atividades letivas, 
reaberto o comércio e a restauração, 
em Santo Tirso, o desconfinamento 
tem acompanhado a velocidade do 
país. A Feira Municipal reabriu, para a 
venda de bens não alimentares, assim 
como a de São Martinho do Campo, 
que se realiza todas as quartas-fei-
ras, e a de Vila das Aves, aos sába-
dos. Também a Feira de Antiguidades 
e o Bazar d'Artes e Ofícios regressa-
ram no fim de semana de 10 e 11 de 
abril. “Em linha com o plano apresen-
tado pelo Governo, também a Câmara 
Municipal está a proceder à reabertu-
ra de equipamentos e serviços, com 
novas regras”, adianta Alberto Cos-
ta”, adiantando que “é o que se pas-
sa com a Biblioteca Municipal, a sede 
do Museu Internacional de Escultura 
Contemporânea, o Centro Cultural Mu-
nicipal de Vila das Aves, que voltam a 
estar abertos ao público, assim como 
os cemitérios municipais”.

“Todos já nos habituamos a convi-
ver com o vírus, mas desejamos que 
seja possível voltar à normalidade o 
mais rapidamente possível. E para is-
so é importante que todos tenhamos 
aprendido com os sucessivos altos e 
baixos de combate à pandemia duran-
te o último ano e não descuremos os 
cuidados”, conclui.

Objetivo é melhorar a prestação de informação às pessoas com deficiência ou incapacidade 

Empréstimo de livros está disponível para todo o concelho de Santo Tirso

A esmagadora maioria das medidas esão em vigor há mais de um ano

INVESTIMENTO GLOBAL 
ASCENDE AOS  

2.4 milhões 
DE EUROS 

Cerca de mil livros  
já foram entregues 
porta a porta 

Atendimento funciona por marcação 

Câmara 
disponibiliza 
Balcão de Inclusão

Apoios mantêm-se 
para minorar impacto 
da pandemia

Equipamentos 
reabrem 
gradualmente
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O presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, ter-
minou em São Tomé de Negrelos 
as visitas às obras de pavimen-
tação de ruas em terra pelas 14 

freguesias do concelho. No total foram inter-
vencionadas 105 ruas, num investimento da 
autarquia de dois milhões de euros.

“É um balanço muito positivo, tínhamos 
previsto a intervenção em 96 ruas mas aca-
baram por ser 105”, explicou o presciente 
da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, durante a visita que fez à freguesia 
a 21 de abril.

O autarca deixou ainda um agradecimen-
to a todos os presidentes de junta “que fo-
ram capazes de avançar com as intervenções 
apesar dos constrangimentos causados pela 
pandemia”.

Financiadas pela Câmara em dois milhões 
de euros, as obras foram executadas pelas 
juntas de freguesia. 

Em São Tomé de Negrelos estão, agora, 
pavimentadas a Rua da Bela Vista, a Rua do 
Registo Civil, a Rua do Santíssimo Sacramen-
to, a Travessa das Mimosas e a Travessa do 
Registo Civil. As cinco intervenções, numa ex-
tensão de cerca de 1250 metros representam 
um investimento de cerca de 100 mil euros.

Roberto Figueiredo, presidente da Junta de 
Freguesia de S. Tomé de Negrelos destacou 
a “importância do investimento da Câmara 
Municipal, sem o qual não teria sido possí-
vel fazer as intervenções que vêm melhorar 
a qualidade de vida da população”.

No total das 14 freguesias do concelho fo-
ram pavimentadas 105 ruas, numa extensão 
de 20 quilómetros.

União de Freguesias de Carreira e Refojos 
e Vila Nova do Campo

Estão pavimentadas, na União de Fregue-
sias de Carreira e Refojos, a Rua do Poço e a 
Travessa Cima de Vila.  As intervenções, numa 
extensão de cerca de 850 metros, resultaram 
de um investimento de 80 mil euros e vêm ao 
encontro da estratégia da autarquia para me-
lhorar as acessibilidades em todo o concelho.

Já em Vila Nova do Campo, há menos sete 
ruas em terra. Estão concluídas as pavimen-
tações na Rua do Marão, a Rua Loteamento 
do Couço, a Rua Quinta do Couço, a Traves-
sa 1 da Rua da Várzea, um troço da Traves-
sa dos Barrosos, um troço da Travessa A da 
Rua das Portelas e a Travessa de Valverde. 
O investimento é de 200 mil euros, numa 
extensão de 1200 metros.

HORÁRIO

SEGUNDA A SEXTA 
9H30–12H30 / 14H30–17H00

CONTACTOS

T. 252 809 120  
INVEST@CM-STIRSO.PT

Pavimentadas 
105 ruas em terra

Na União de Freguesias de 
Carreira e Refojos foram 

intervencionados 850 metros

Presidente da Câmara concluiu, 
em S. Tomé de Negrelos,  
as visitas às pavimentações

Estão pavimentadas 
sete ruas em terra,  

em Vila Nova do Campo
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E stão concluídas as 
obras de beneficiação 
e requalificação dos 
edifícios de Habitação 
Municipal de Água Lon-

ga. A intervenção representou 
um investimento da autarquia 
de cerca de 300 mil euros e 
melhorou a eficiência energé-
tica das casas.

As Habitações Municipais 
de Água Longa já estão total-
mente renovadas, fruto de um 
investimento de cerca de 300 
mil euros por parte da Câmara 
Municipal. A intervenção, ga-

rante o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, “segue a linha desenvolvi-
da pelo Município no sentido 
de apostar em soluções mais 
sustentáveis, não poluentes e 
amigas do ambiente”

As obras de requalificação, 
que se inserem num plano mais 
alargado com o objetivo de do-
tar todas as habitações munici-
pais de condições energéticas 
mais eficientes, incluem a apli-
cação de reboco térmico nas 
paredes exteriores, a subs-
tituição de chapas de fibro-

cimento da cobertura, assim 
como a substituição de todas 
as caixilharias existentes por 
PVC equipado com vidro du-
plo e do esquentador por uma 
bomba de calor para prepara-
ção de água quente.

“Quisemos resolver tam-
bém um conjunto de patolo-
gias associadas à existência 
de fissuras em paredes exte-
riores”, explica o autarca, lem-
brando que “o facto de haver 
um maior isolamento térmico, 
garante desde logo que há um 
maior conforto, uma maior qua-

lidade de vida e, obviamente, 
uma maior poupança na fatura 
da energia”.

A intervenção nos comple-
xos habitacionais terá impacto 
na qualidade de vida da popu-
lação, mas também no meio 
ambiente, já que serão redu-
zidas as emissões de dióxido 
de carbono.

Em Água Longa, o Com-
plexo habitacional é compos-
to por dois edifícios, cada um 
com dois blocos, num total de 
24 frações.

Foi inaugurada no dia 17 de 
abril a ampliação da estrutura 
residencial da S. Tiago – Asso-
ciação de Solidariedade Social 
de Areias (STASSA). 

A iniciativa contou com a 
participação do presidente da 
Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa, que des-
tacou o apoio prestado pela ins-
tituição durante o período de 

pandemia. 
“Uma palavra de profundo 

apreço e agradecimento pe-
lo trabalho desenvolvido pela 
STASSA, nomeadamente pelos 
dirigentes e colaboradores da 
Associação, durante o período 
excecional que vivemos” refe-
riu o autarca, salientando que 
o Município tem estado ao la-
do das IPSS desde o início da 

pandemia, “quer entregando 
equipamentos de proteção in-
dividual, quer apoiando na tes-
tagem e vacinação”.

Também a diretora adjun-
ta do Centro Distrital da Segu-
rança Social do Porto, Rosário 
Loureiro, marcou presença na 
inauguração e destacou o fac-
to de, apesar da pandemia, a 
STASSA continuar a apostar 

“numa resposta estruturante e 
na qualidade de vida das pes-
soas”. Rosário Loureiro aprovei-
tou a ocasião para anunciar que 
a Segurança Social vai avançar 
com o acordo para financiar o 
acolhimento dos utentes da no-
va ala da instituição.

Fazem parte do novo espaço 
dois pisos com quartos, sala po-
livalente, refeitório e copa, cape-

la e zona exterior. Com as novas 
instalações, que contaram com 
o apoio da Câmara Municipal, a 
STASSA aumenta agora capaci-
dade para 41 utentes.

A iniciativa contou ainda 
com a participação do presi-
dente da União de Freguesias 
de Areias, Sequeirô, Lama e Pal-
meira, Eurico Tavares, e do pre-
sidente da STASSA, Rui Rosário.

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, participou, a 18 
de abril, na apresentação 
do projeto de ampliação do 

Cemitério de São Mamede de Negrelos, 
remodelação da zona envolvente e re-
qualificação da Rua dos Mogos. 

“Esta é uma resposta a uma impor-
tante necessidade da povoação de São 
Mamede de Negrelos”, referiu o presi-
dente da Câmara de Santo Tirso, Alber-
to Costa, na apresentação do projeto de 
ampliação do Cemitério de São Mamede 
de Negrelos. A solução, que vem sendo 
dialogada com a Junta de Freguesia de 
Vila Nova do Campo, irá incluir a requa-
lificação de toda a zona envolvente e da 
rua dos Mogos.

“A necessidade de ampliação do ce-
mitério foi apresentada ao Município e, 
fruto do trabalho de cooperação e diálo-
go que temos com o executivo da junta, 

desenvolvemos o projeto que será bre-
vemente uma realidade”, explicou Alber-
to Costa, dando conta de que “a junta 
de Vila Nova do Campo é a responsável 
pela obra, mas pode contar com o apoio 
dos técnicos do Município em todas as 
fases da empreitada”.

Marco Cunha, presidente da União 
de Freguesias de Vila Nova do Campo, 
assumiu tratar-se de um anseio antigo 
e uma "obra extremamente importante".  
"No ano passado adquirimos o terreno 
que tem 2730 metros quadrados, cuja 

intervenção será repartida em 1482 me-
tros quadrados para a ampliação do ce-
mitério e 1312 para a requalificação do 
espaço envolvente", adiantou, explican-
do que "com a ampliação, vai ser resol-
vido o problema da falta de sepulturas, 
criado um novo acesso ao cemitério e 
requalificado todo o espaço em volta, 
dando-lhe funcionalidade".

O autarca garantiu que o objetivo é 
"fazer uma transformação total na zona" 
e explicou que com a aquisição do ter-
reno a freguesia passa a usufruir de um 
cemitério com maior dimensão e de um 
espaço multiusos requalificado.

 A obra, que representa um investi-
mento de mais de 230 mil euros, deverá 
arrancar brevemente e será feita por fa-
ses, sendo a primeira delas a ampliação 
do cemitério. Para além da elaboração 
do projeto, a Câmara Municipal avançou, 
ainda, com uma comparticipação finan-
ceira para a realização da obra.

A Câmara Municipal de Santo Tir-
so beneficiou os parques infantis do 
concelho. As intervenções foram rea-
lizadas nos pavimentos de 25 espa-
ços, tendo sido substituído o piso 
amortecedor em 22 deles, nos res-
tantes houve lugar à reabilitação dos 
pavimentos.

A requalificação teve como objeti-
vo eliminar o risco de acidentes nos 
espaços de jogo e recreio, como expli-
ca o presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa. “O bem-
-estar das nossas crianças é, natural-
mente uma prioridade, aproveitamos 
o facto dos parques infantis estarem 
encerrados durante o período de con-
finamento para realizar melhoramen-
tos para que agora possam regressar 
com todo o conforto”, refere.

Na intervenção foram realiza-
dos, essencialmente, trabalhos de 
substituição e reabilitação dos pavi-
mentos flexíveis que com o desgas-
te foram perdendo capacidade de 
amortecimento.

Assim, foi substituído o piso amor-
tecedor na EB de S. Martinho, EB da 
Quelha, Parque Quinta do Olival, Par-
que Infantil de Poldrães, EB da Cos-
ta, EB da Riberira, EB da Igreja, EB de 
Sequeirô, JI da Igreja, EB do Areal, EB 
de Merouços, EB de Tarrio, EB da Er-
mida, EB de Quinchães e EB de Caba-
nas, EB de S. José e EB de Parada, EB 
de Arcozelo, EB de Campinhos, JI da 
Vinha, JI do Ribeiro, Parque do Lotea-
mento de Tarrio.

Houve ainda reabilitação dos pa-
vimentos no Parque D. Maria II, na EB 
de S. Tomé de Negerlos e EB da Ponte.

O investimento da Câmara Munici-
pal na intervenção é de cerca de 120 
mil euros.

Requalificação pretende dotar todas as habitações municipais de condições energéticas mais eficientes

Requalificação inclui toda a zona envolvente ao cemitério e a rua dos Mogos.

90 OSSÁRIOS

72 SEPULTURAS 

69 GAVETÕES

O facto de haver um 
maior isolamento 
térmico, garante desde 
logo que há um maior 
conforto, uma maior 
qualidade de vida e, 
obviamente, uma maior 
poupança na fatura da 
energia. 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Habitações Municipais 
concluídas em Água Longa

Inauguradas novas instalações da STASSA

Projeto foi apresentado a 18 de abril

Cemitério de São 
Mamede de Negrelos 
vai ser ampliado

Requalificados 
pavimentos de 
espaços de jogos 
e recreio
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BREVES

Vacinação continua com 
profissionais da educação

A vacinação de professores e fun-
cionários do pré-escolar e primeiro ci-
clo das escolas do concelho arrancou 
no final de março. Os profissionais da 
educação começaram a ser vacinados 
no Centro de Vacinação Municipal, ins-
talado na Fábrica de Santo Thyrso. A 
vacinação está a decorrer e ao todo 
foram já vacinados cerca de 1600 pro-
fissionais. O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto Costa, 
lembra que “a vacinação é um passo 
fundamental para que consigamos ul-
trapassar esta pandemia e é nesse sen-
tido que tem sido levado a cabo um 
trabalho, em rede, com todas as ins-
tituições”. O autarca garante, ainda, 
estarem criadas, no Centro Municipal 
de Vacinação “condições de excelência 
para a vacinação da população, tanto 
a nível de segurança quanto de confor-
to”. Até 23 de abril, foram administra-
das, no Centro instalado na Fábrica de 
Santo Thyrso, cerca de 14 mil doses. O 
número global de vacinas ultrapassa, 
os 17 mil quando incluídos os profis-
sionais de saúde, forças de segurança, 
bombeiros e todos os abrangidos pela 
primeira fase de vacinação.

Santo Tirso no I Encontro 
Nacional de Conselhos 
Municipais da Juventude

O Conselho Municipal de Juventude 
de Santo Tirso esteve representado no 
A3: I Encontro Nacional de Conselhos 
Municipais da Juventude que se reali-
zou nos dias 23 e 24 de abril, em for-
mato digital. Com o objetivo de abrir 
a reflexão conjunta sobre a missão, o 
impacto e o real potencial dos Conse-
lhos Municipais de Juventude, cocria-
ram-se, nos dois dias de trabalho, a 
Carta A3 com 10 ideias para moderni-
zar estes órgãos e uma bolsa de pro-
jetos para colocar as ideias em prática 
e reforçar a participação dos jovens a 
nível local. Este foi o primeiro evento 
desta natureza realizado em Portugal 
e reuniu jovens, técnicos municipais e 
Vereadores com o pelouro da Juventu-
de. O Conselho Municipal de Juventude 
pretende proporcionar aos jovens um 
espaço aberto ao debate e partilha de 
opiniões, promovendo a sua participa-
ção cívica na definição de políticas sec-
toriais e transversais a todas as áreas 
que, de uma forma ou de outra, são 
basilares para uma boa definição de 
uma política municipal de juventude.

D urante cinco dias, 
a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso 
marcou presença 
no evento final do 

projeto AYCH – Atlantic Youth 
Creative Hubs, que reuniu jo-
vens de vários países euro-
peus. Sob o slogan “Designing 
now for a better tomorrow/
Desenhando agora para um 
futuro melhor”, foram dinami-
zadas três mesas redondas so-
bre empreendedorismo social 
e sustentável, educação, car-
reiras criativas e a evolução 
do trabalho no futuro.

Santo Tirso foi, de resto, o 
grande protagonista da me-
sa redonda que se debruçou 
sobre “a força do trabalho de 
amanhã”, através da presença 
de quatro jovens empreende-
dores e quatro especialistas 
que colocaram em cima da me-
sa questões como as novas 
competências para o futuro, 
o trabalho remoto, as novas 

tecnologias, a articulação en-
tre as cidades e o mundo ru-
ral, inovação e mentalidade 
criativa.

Os resultados de todas as 
mesas redondas resultaram 
em 30 recomendações para 
uma Europa criativa, forma-
lizadas na Agenda 2030, que 
foi publicamente assinada 
pelos parceiros AYCH no dia 
25 de março, e se encontra 

disponível em  https://www.
aych-2030.eu/agenda-2030/, 
para assinatura de todos aque-
les que se revêm neste princí-
pios e partilham a visão que 
resultou desta Conferência da 
Juventude.

O evento terminou com a 
Conferência Final de Apresen-
tação de Resultados, no dia 
26 de março, onde foi possí-
vel evidenciar os efeitos posi-

tivos já alcançados por muitos 
jovens participantes no AYCH, 
assim como papel preponde-
rante do projeto na sua qua-
lificação e na progressão ao 
nível profissional, de educação 
informal e emprego.

Organizado por Brest Mé-
tropole, em França, em estrei-
ta colaboração com a Câmara 
Municipal, o evento foi consi-
derado um sucesso.

A ssinalado anualmente em 
abril, o mês da prevenção 
dos maus tratos foi, tam-
bém este ano e apesar da 
pandemia, assinalado em 

Santo Tirso. A Câmara Municipal e a 
Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens (CPCJ) do concelho levaram a 
cabo uma campanha para sensibilizar 
a comunidade relativamente à impor-
tância da prevenção dos maus-tratos 
na infância.

Ao longo de todo o mês, o Municí-
pio publicou nas redes sociais o calen-
dário dos afetos como forma de chamar 

à atenção para o problema. “Dê um 
abraço ao seu filho”; “Diga à sua filha 
que confia e acredita nela”; “Deixe o 
seu filho escolher uma atividade para 
fazerem juntos” são algumas das fra-
ses que, acompanhadas por ilustra-
ções, compõem o calendário.

“É importante que continuemos a 
chamar a atenção para um problema 
que existe e é a realidade de muitas 
crianças e jovens”, acredita o presi-
dente da Câmara, Alerto Costa, lem-
brando, por um lado, “a necessidade 
de sensibilizar para estas questões, 
de modo que seja possível que cada 

um possa estar mais alerta e seja ca-
paz de identificar e pedir ajuda” e, por 
outro, “que a Câmara Municipal tem 
trabalhado para diminuir situações 
de risco e desenvolvido um conjun-
to de medidas sociais para minorar 
estas situações”.

Ao longo de todo o mês, o edifício 
da Câmara Municipal esteve, simbo-
licamente, iluminado de azul. O laço 
azul está associado ao tema desde 
que, em 1989, Bonnie Finney o usou 
como símbolo da luta contra a vio-
lência a que os seus dois seus dois 
netos eram sujeitos.

Santo Tirso foi o  protagonista da mesa redonda que se debruçou sobre “a força do trabalho de amanhã”

O edif ício da Câmara Municipal de Santo Tirso esteve, simbolicamente, iluminado ao longo de todo o mês

Paralelamente, foi desen-
volvida uma Exposição Virtual 
que reuniu iniciativas e casos 
de sucesso, numa experiência 
imersiva no coração dos pro-
jetos desenvolvidos por todos 
os parceiros no âmbito AYCH.

A Câmara Municipal de 
Santo Tirso, através do IN-
VEST Santo Tirso, é o repre-
sentante português no projeto 
europeu AYCH, uma parceria 

internacional que tem como 
principal objetivo desenvolver 
novas abordagens nos servi-
ços de apoio aos jovens em to-
da a área do espaço atlântico 
no setor criativo, procurando 
fomentar o empreendedoris-
mo 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.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL DE QUATRO PAÍSES Ao longo destes  
3 ANOS, foram 
apoiados em 
programas de 
incubação cerca 
de 60 JOVENS no 
desenvolvimento de 
ideias de negócio, 
MAIS DE 200 
embarcaram em 
novas modalidades 
de desenvolvimento 
de competências 
criativas como 
Creative Jams. Foram 
ministrados  
50 WORKSHOPS  
com o apoio de  
32 EXPERTS.  
Em Santo Tirso, o 
projeto usufruiu de  
15 EMBAIXADORES. 

Município assinalou mês da prevenção dos maus tratos na infância

Sensibilizar para 
prevenir maus tratos

Evento decorreu online entre 22 e 26 de março 

Santo Tirso debateu 
futuro do trabalho 

em evento final AYCH
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P recisamente 20 anos 
depois de ter iniciado 
a sua carreira despor-
tiva nos 100m cadeira 
de rodas, classe T51, e 

de inúmeros resultados de re-
levo a nível nacional e interna-
cional, os principais dos quais 
as duas medalhas de pratas 
conquistadas nos Europeus, 
João Correia qualifica-se, pe-
la primeira vez, para os Jogos 
Paralímpicos.

A conquista foi reconhecida, 
no início de abril, em reunião 
do executivo municipal atra-
vés de um voto de louvor. “A 
capacidade de superação e re-
siliência fazem do João Correia 
um exemplo”, adiantou o presi-
dente Câmara, Alberto Costa.

O autarca explicou que a 
distinção é fruto do “talento, 
do enorme espírito de sacrifí-
cio, em resultado de um con-
junto de operações a que se 
submeteu desde que, em 1985, 
sofrera um grave acidente”, as-
sim como “da abnegada dedi-
cação ao serviço do Desporto, 
em geral, e do Desporto Adap-
tado, em particular, cujos resul-
tados conquistados ao longo 
de duas décadas testemunham 
o trabalho e a capacidade de 
superação”.

Quando, a 25 de março, o 
executivo Municipal de Santo 
Tirso aprovou um novo voto de 
louvor à atleta Sara Moreira, 
em reconhecimento pelos títu-
los recebidos quatro dias antes, 
nos Campeonatos Nacionais de 
Corta-Mato, o apuramento para 
os Jogos Olímpicos de Tóquio 
ainda não era uma realidade. 

A atleta, que é a desportis-
ta natural de Santo Tirso com 
mais títulos ganhos no atletis-
mo acabara de se sagrar cam-
peã nacional de corta-mato 
longo por equipas, ao serviço 
do Sporting e, a nível indivi-

dual, recebeu ainda o título de 
vice-campeã nacional.

O presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, explicava, então que o vo-
to louvor atribuído pretendia 
distinguir “o espírito de sacri-
fício e a resiliência” da atleta, 
salientando a “dedicação ao 
desporto que tem demonstra-
do”. “Os resultados obtidos ao 
longo dos anos testemunham 
o trabalho e o profissionalismo 
de Sara Moreira”, continuou. 
A 22 de Abril, após a qualifi-
cação, a atleta foi novamente 
distiguida com um voto de lou-
vor municipal.

João Correia qualificou-se 
para os Jogos Paralímpicos e 
Sara Moreira conquistou qua-
lificação olímpica na maratona. 
Alberto Costa não tem dúvidas: 
“São atletas que enchem de or-
gulho a terra que os viu nascer 
e crescer”.

Os “mínimos” paralímpicos foram al-
cançados há um ano no Estádio Munici-
pal Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia. 
João Correia, primeiro atleta português a 
ganhar uma medalha internacional para 
o atletismo em cadeiras de rodas, confir-
mou a qualificação para os Jogos Para-
límpicos de Tóquio 2020, com a melhor 
marca internacional do ano e defende a 
5.ª posição do ranking mundial de apu-
ramento para os Jogos Paralímpicos Tó-
quio 2020 (ranking de 24 meses), nos 
100 metros em cadeira de rodas. O atle-
ta, que o Centro de Atletismo de Santo 
Tirso, realizou a prova dos 100 metros 
(classe T51 – afetação de movimentos 
nos membros superiores e inferiores), 
com o registo de 22,22 segundos,
Os Jogos Paralímpicos realizam-se de 
24 de agosto a 5 de setembro.

Foi em Twente, na Holan-
da, para onde foi transferi-
da a Maratona de Hamburgo, 
devido às restrições da Co-
vid-19, que Sara Moreira 
assegurou a presença nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. 
A 18 de abril, a atleta natural 
de Roriz, terminou a marato-
na em segundo lugar com o 
tempo 02:26.42, conseguin-
do atingir a marca de quali-
ficação olímpica, fixada em 
02:29.30.
Os Jogos Olímpicos Tóquio 
2020, foram adiados para 
2021 devido à pandemia de 
covid-19, vão realizar-se de 
24 de julho a 8 de agosto.

JOÃO CORREIA  
QUALIFICOU-SE PARA OS 
JOGOS PARALÍMPICOS

SARA MOREIRA 
ASSEGUROU 
PARTICIPAÇÃO 
OLÍMPICA NA 
MARATONA

Atletas de Santo Tirso a caminho dos Jogos de Tóquio 

Câmara Municipal 
prestou voto de louvor 
a João Correia e Sara Moreira

•  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
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É “uma justa homena-
gem” a Alberto Carnei-
ro e estará concluída 
ainda este ano. O Cen-
tro de Artes com o 

nome do escultor, que foi o 
grande impulsionador do Mu-
seu Internacional de Escultura 
Contemporânea, está a nascer 
na Fábrica de Santo Thyrso e 
irá permitir dar continuidade 
ao trabalho em torno da arte 
contemporânea impulsionado 
por Alberto Carneiro.

Mantendo algumas das ca-
racterísticas originais do edi-
fício que integra a Fábrica de 
Santo Thyrso, de modo a pre-
servar o seu “caráter e lingua-
gem exterior”, o projeto inclui 
a existência de duas áreas de 
exposição, um pequeno audi-
tório, áreas de apoio à monta-
gem de exposições, áreas de 
reserva (cave), sala de reuniões 
e gabinetes.

“Basicamente, o edifício 
terá três núcleos funcionais 
distintos, embora comple-

mentares e inseparáveis que 
correspondem à estratégia de 
funcionamento e gestão do fu-
turo centro de Arte”, explica o 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Alberto Costa, “um des-

tinado à área expositiva, outro 
destinado às áreas de reserva 
e um terceiro para a instalação 
dos espaços documentais e in-
terpretativos, onde decorrerão 
atividades de natureza forma-

tiva, adequada à realização de 
pequenas conferências, wor-
kshops e outra programação 
similar”.

Para o autarca, trata-se de 
cumprir um compromisso feito 

com Alberto Carneiro aquando 
da decisão de doar ao Municí-
pio parte do seu espólio. “Que-
remos que todas as pessoas 
que visitam este Centro conhe-
çam um pouco da genialidade 
do seu trabalho e da sua per-
sonalidade artística”, continua.   

A área de intervenção é de 
2150 metros quadrados e re-
presenta um investimento de 
cerca de 1.3 milhões de euros 
com um valor financiado e já 
aprovado pelo Programa Nor-
te 2020 de cerca de 600 mil 
euros. A programação inclui-
rá uma exposição permanente 
constituída por obras da auto-
ria do escultor Alberto Carneiro 
e a realização de exposições 
temporárias dedicadas à arte 
contemporânea.

A intervenção iniciou em 
2019, depois de dois anos 
suspensa, algo que aconte-
ce automaticamente após a 
contestação dos resultados 
de concursos públicos. Estará 
concluída este ano.

C omo forma de assina-
lar o Dia Internacio-
nal do Livro Infantil, 
a dois de abril, e o 
dia Mundial do Livro, 

comemorado a 23 de abril, a 
Biblioteca Municipal de Santo 
Tirso dedicou todo o mês aos 
livros, focando a programação 
em iniciativas de promoção 
dos vários géneros literários.

Reforçar a aposta na inicia-
tiva “Biblioteca porta a porta”, 
decorar as vitrines da Bibliote-
ca com publicações apoiadas 
pela Câmara Municipal, suges-
tões de leitura e promoção de 
diversas iniciativas online fo-
ram as principais apostas.

O presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, acredita que “esta 
é mais uma forma de estimu-

lar o gosto pela leitura em to-
das as idades”. Para o autarca, 
associar os livros a iniciativas 
como o Yoga, que é transmi-
tido no facebook do Municí-
pio é uma forma de lhe dar 
um destaque acrescido. “É im-
portante que consigamos criar 
hábitos de leitura, não só nos 
mais novos, mas em pessoas 
de todas as idades”, defende, 
sublinhando “o papel prepon-
derante que tem no desenvol-
vimento do espirito critico, na 
aquisição de conhecimento, na 
capacidade de interpretação e, 
obviamente, na formação de 
um vocabulário mais vasto”.

"Cem Sementes que Voa-
ram" de Isabel Minhós Mar-
tins, foi o conto escolhido 
para assinalar o Dia Interna-
cional do Livro Infantil nas 

redes sociais. Uma história 
para leitores de todas as ida-
des que “traz a floresta para o 
centro das atenções, celebran-
do a resistência das sementes 
e a inteligência das árvores e 
da natureza”. Já o dia Mundial 
do Livro, para além da trans-
missão online das “Naus de 
Verde Pinho”, a viagem do na-
vegador Bartolomeu Dias pe-
las palavras de Manuel Alegre, 
integrou as comemorações do 
25 de Abril.  A partir dos textos 
“O Tesouro” de Manuel Antó-
nio Pina, a “Flor de Abril” de 
Pedro Olavo Simões, e de can-
ções como “Menino do Bair-
ro Negro” de Zeca Afonso e 
“Somos Livres” de Ermelin-
da Duarte, ou do poema “As 
Mãos” de Manuel Alegre, a Câ-
mara Municipal de Santo Tirso 

promoveu uma sessão de con-
tos e canções de intervenção 
dedicada aos mais pequenos.

Na Biblioteca, o livro foi, 
de resto, o protagonista, dis-
ponibilizado em lugar de des-
taque nas vitrines. “A Lenda 
do rio Ave e da Serra da Ca-
breira”, “Rudesendus”, “A Ma-
ria Velha”, “O Espada a Rasto” 
e os “contos da Varziela” fo-
ram alguns dos “Livros com 
Histórias da nossa terra” que 
estiveram em evidência ao 
longo de todo o mês.

Paralelamente à progra-
mação, a Biblioteca Municipal 
tem a decorrer, de forma regu-
lar, o incentivo ao empréstimo 
de livros através da “Bibliote-
ca porta a porta” e o reforço 
do Fundo documental das Bi-
bliotecas Escolares.

A voz é inconfundível e, para 
muitos, celebrizada pelo tema “um 
brilhozinho nos olhos”, um dos 
mais aclamados da música por-
tuguesa, mas o percurso de Sérgio 
Godinho vai muito para além do 
talento enquanto intérprete. Poe-
ta, compositor e ator, é o autor em 
destaque durante o mês de abril 
na rúbrica “mês a mês, um olhar 
sobre…”, da Biblioteca Municipal 
de Santo Tirso.

A iniciativa que, até agora, se 
cingia às prateleiras da biblioteca 
migrou para as redes sociais de-
vido aos constrangimentos cau-
sados pela Covid-19. Agora, já em 
período de desconfinamento, a di-
vulgação do autor de cada mês 
e de alguns dos seus livros mais 
interessantes continua no mundo 
virtual. “Apesar de a Biblioteca já 
estar reaberta, queremos continuar 
a fomentar o gosto pela leitura e 
apresentar sugestões de qualidade 
para quem pode e quem não pode 
sair de casa”, explica o presiden-
te da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa.

Nascido no Porto, cidade on-
de viveu até aos vinte anos, Sér-
gio Godinho saiu de Portugal por 
essa altura, acabando por estudar 
psicologia em Genève durante dois 
anos. Dedicar-se às artes foi uma 
decisão que mudou o rumo da sua 
vida. Tornou-se ator de teatro e 
começou a dedicar-se escrita de 
canções ainda nos finais da déca-
da de 60. É de 1971 o seu primeiro 
álbum, Os Sobreviventes, seguido 
de mais trinta até aos dias de ho-
je. Sérgio Godinho é um dos mú-
sicos portugueses mais influentes 
dos últimos quarenta e cinco anos. 
Sobre si próprio disse: “Não vivo 
se não criar, não crio se não viver. 
Essa balança incerta sempre foi a 
pedra de toque da minha vida”.

“Liberdade”, “Vida dupla”, “Co-
ração mais que perfeito” e “Esto-
colmo” são apenas algumas obras 
com a sua assinatura.

Obra estará concluída este ano e permitirá dar continuidade ao trabalho em torno da Arte Contemporânea

Biblioteca Municipal dedicou a programação de todo o mês de abril à promoção do livro

Projeto mantem algumas das caracteristicas originais do edif ício

Centro de Artes Alberto 
Carneiro a bom ritmo na 
Fábrica de Santo Thyrso

Mês dedicado 
aos livros para 
incentivar a leitura

Sérgio 
Godinho 
em destaque 
na Biblioteca
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É uma das principais 
ferramentas para dar 
a conhecer as diferen-
tes ofertas educativas 
e formativas do conce-

lho e, devido à pandemia da 
Covid-19 assume, este ano, um 
formato exclusivamente onli-
ne. A Câmara Municipal de San-
to Tirso promove, de 5 a 7 de 
maio, a quarta edição da Mos-
tra da Educação e Formação 
com as ofertas concelhias pa-
ra os alunos do 9º e 12º anos.

É um dos momentos mais 
esperados para os alunos que 
terminam o Ensino Básico e 
Secundário, por funcionar co-
mo uma montra com todas as 
ofertas educativas e formativas 
de futuro. Em 2021, a mostra 
decorre pela primeira vez em 
formato virtual e inclui teste-
munhos de estudantes, fóruns 
de discussão e webinares.

São esperados mais de 
1800 alunos do 9º e 12º anos 
de escolaridade de todas as 
escolas do concelho, a quem 
serão apresentadas as ofertas 
educativas que lhes permitirão 
traçar o melhor caminho na sua 
formação.

“A oferta disponível atual-
mente é enorme e por isso, 
mesmo não sendo possível fa-
zer uma Mostra nos mesmos 

O projeto “Eu a minha Re-
forma”, promovido pela Câ-
mara Municipal de Santo Tirso 
em parceria com a Fundação 
Cupertino de Miranda, tem ins-
crições abertas. O programa 
prevê a realização de “Labora-
tórios de Literacia Financeira”, 
que acontecerão em formato 
online a partir de 4 de maio.

“Eu e a Minha Reforma” é 
um programa gratuito de de-
senvolvimento de competên-
cias financeiras que pretende, 
a partir de exemplos de situa-

ções práticas do dia-a-dia, 
transmitir conhecimentos que 
permitiam melhorar sua saúde 
financeira da população com 
mais de 55 anos. O projeto ar-
rancou em Santo Tirso em ou-
tubro e contou até à data, com 
26 participantes.

As próximas sessões ini-
ciam em formato online a 4 de 
maio e decorrem até 20 de ju-
lho, às terças-feiras, das 14h30 
às 16h00.

As inscrições podem ser 
feitas através do telefone da 

Câmara Municipal de Santo Tir-
so, 252 830 400, da Fundação 
Cupertino de Miranda, 226 101 
189, ou ainda do email eueami-
nhareforma@facm.pt.

O programa “Eu e a Minha 
Reforma” é apoiado pela Por-
tugal Inovação Social, através 
do Fundo Social Europeu, irá 
decorrer ao longo de três anos 
e deverá chegar a cerca de 200 
pessoas. Em causa está um in-
vestimento municipal na ordem 
dos 18 mil euros.

moldes que era feita até aqui, 
não quisemos deixar de apoiar 
estes jovens que terminam o 
ensino básico e o ensino se-
cundário, dando a conhecer as 
ofertas concelhias pelas quais 
podem optar”, explica o presi-
dente da Câmara Municipal de 

Santo Tirso, Alberto Costa.
Ao longo de três dias, para 

além de conhecerem as diferen-
tes modalidades de educação 
e formação do ensino secundá-
rio e dos cursos superiores do 
ISEP e da ESMAD, a funcionar 
em Santo Tirso, os jovens te-

rão oportunidade de interagir 
com as diferentes escolas em 
salas criadas em plataformas 
digitais.

Vocacionados para a comu-
nidade em geral estão ainda 
marcados fóruns de discussão 
com o objetivo de debater as 

diferentes vertentes da educa-
ção. “Educação e Formação: A 
passagem para o secundário e 
a trilogia de um projeto de vida” 
está marcado para as 18h00 de 
dia 5 de maio. A encerrar, no 
dia 7, à mesma hora, o foco será 
a “educação ao longo da vida”. 

Este ano, devido à pandemia da Covid-19, a mostra realizar-se-á exclusivamente online

As próximas sessões iniciam em formato online a 4 de maio

São esperados mais de 1800 alunos do 9º e 12º anos 

Mostra da Educação online dá  
a conhecer oferta formativa

Nova turma do Programa “Eu e a minha reforma” arranca em maio

COMPRE
SANTO 
TIRSO

Designed by vectorjuice / Freepik

+ Informações:

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

ACIST: 
252 808 280
acist@acist.com.pt 

PARCEIROS

21ABRIL 2021 • JORNAL MUNICIPAL PUB

CRIAR

mailto:invest@cm-stirso.pt
mailto:acist@acist.com.pt


É apaixonada pela área da 
saúde desde que se lembra, 
talvez influenciada por uma 
avó enfermeira. Hoje, com 25 
anos, Joana Machado tem uma 
certeza: “Não me vejo a fa-
zer mais nada que não seja a 
enfermagem”.

O caminho de Joana é feito 
de perseverança. Terminada a li-
cenciatura na Escola Superior de 
Enfermagem do Porto, em 2017, 
começou por ajudar o pai na em-
presa têxtil enquanto procurava 
oportunidades na sua área de for-
mação. Começou na área da saú-
de ocupacional na enfermagem 
de trabalho, seguiram-se as for-
mações na Escola de Socorrismo 
da Cruz Vermelha até que em ju-
nho de 2020, em plena pande-
mia, que teve a oportunidade de 
trabalhar em contexto hospitalar.

Desde então o dia a dia de 
Joana é passado no Centro Hos-
pitalar de Vila Nova de Gaia e Es-
pinho. “Entrei para um contexto 
dito normal, só depois passei a 
dar apoio aos doentes Covid. Lidei 
com muitos doentes instáveis, al-
guns com faixas etárias próximas 
da minha”, conta. Confessa que 
chegou a ser “assustador” e que 
até fevereiro deste ano viveu um 
verdadeiro turbilhão de emoções. 

Ainda assim, esta experiên-
cia limite fê-la gostar ainda mais 
da profissão e ter a certeza de 
que a área da emergência e do 
doente crítico é aquela em que 
quer investir e nessa área que 
está atualmente a tirar a segun-
da pós-graduação.

A formação é, de resto, uma 
constante na vida desta enfermei-
ra. “ Nunca quis ficar-me apenas 
pela licenciatura e mal concluí o 
curso continuei a investir na mi-
nha profissão, fiz uma pós-gra-
duação em Emergência Extra 
Hospitalar e vários outros cur-
sos: Suporte Avançado de Vida, 
Suporte Avançado em Trauma; e 
um curso para ser formadora da 
Escola de Socorrismo da Cruz Ver-
melha que incluía o Curso Básico 

de Socorrismo, Curso Europeu de 
Primeiros Socorros e o Curso de 
Socorrismo Pediátrico”, explica. 

Desde que terminou a licen-
ciatura, Joana tem vindo também 
a colaborar como voluntária com 
a delegação da Cruz Vermelha de 
Santo Tirso em tudo o que tem 
que ver com a área da saúde. “Fiz 
vários workshops para pessoas 
que estão a receber o RSI, cursos 
da escola de socorrismo, partici-
pei nas campanhas de recolhas 
de alimentos…”. Na Cruz Vermelha 
encontrou novos amigos. “Apesar 
de sermos de áreas muito diferen-
tes temos em comum o volunta-
riado, o darmos um bocadinho de 
nós aos outros e são muito posi-
tivas as sinergias que criamos”. 

Sobre a importância que o vo-
luntariado tem na sua vida, Joana 
explica que sempre gostou “de 
poder usar o conhecimento e a 
parte profissional de forma a con-
tribuir para a comunidade”, e por 
isso espera que em breve a situa-
ção pandémica possa estar mais 
controlada para voltar às ativida-
des na Cruz Vermelha que entre-

tanto ficaram suspensas.
No médio prazo Joana não se 

imagina nem a deixar a institui-
ção onde trabalha nem a cidade 
que a viu nascer e crescer. “Ado-
ro a localização, vivo no centro 
de Santo Tirso, estou muito per-
to da autoestrada, demoro cer-
ca de 25 minutos quer a chegar 
ao hospital a Gaia, quer à clinica 
de saúde ocupacional no Porto ”. 
Considera que nos últimos anos 
o Município tem vindo a melho-
rar muito a oferta para os jovens 
a todos os níveis. “Mesmo até o 
mais banal, em termos de anima-
ção na cidade, até há uns anos 
era uma cidade muito mais pa-
rada, de repente deu uma revi-
ravolta e agora são os jovens de 
outros Municípios que já procu-
ram Santo Tirso”, explica.

Quanto aos objetivos no curto 
prazo não tem dúvidas: “Quero 
trabalhar num contexto de doen-
te crítico, seja de intensivos, ser-
viço de urgência ou emergência 
extra-hospitalar. É a área que 
mais me fascina dentro da en-
fermagem, neste momento”.

Joana Machado quer trabalhar na área da emergência

A enfermeira é voluntária na delegação da Cruz Vermelha de Santo Tirso

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.

Joana Machado: 
apaixonada pela enfermagemAgenda 

Municipal
Abril e Maio

QUINZENALMENTE AO SÁBADO – 11H00

QUINZENALMENTE AO SÁBADO – 11H00

TERÇA E QUINTA-FEIRA – 09H30

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 Lantal é um grupo têxtil internacional com sede na Suíça, em Langenthal, 
sendo líder no mercado de têxteis para transportes públicos aéreos e 
transpor¬te terrestres, estruturando-se em várias divisões, possuindo várias 
fábricas, laboratórios e escritórios distribuídos por 4 continentes dentro de 
uma grande área de negócio: os têxteis. 
Este grupo durante muitos anos foi cliente da Gierlings Velpor SA, acabando 
por adquirir ao grupo Amorim uma posição maioritária na empresa em 2016. 
Desde então um ambicioso plano de investimento permitiu preparar esta 
empresa para novos desafios. 
Em 2019 a empresa mudaria de nome para Lantal Textiles SA. 
E, neste momento, prepara-se para uma nova fase, tornar-se a base de 
operações do grupo Lantal dos têxteis para transportes públicos terrestres, 
já, em 2021.

Segunda a sexta-feira: 09h00 – 17h30

5º ANIVERSÁRIO – MIEC  
Sexta, 21 maio

19H30  MUSEU INTERNACIONAL ESCULTURA CONTEMPORÂNEA

EXPOSIÇÃO "MARIA BEATITUDE. PERCURSO REMÉMORO 

Sábado, 22 maio
10H30  MUSEU INTERNACIONAL ESCULTURA CONTEMPORÂNEA

Visita guiada "Escultura Modernista na Cidade de Santo Tirso"

Lançamento do e-book - "MMAP/MIEC 2016-2021. Mediação Cultural: 
programação, espaço, meios e estratégia"

15H00  MUSEU INTERNACIONAL ESCULTURA CONTEMPORÂNEA

Apresentação do podcast do MIEC: Arte Pública – Escultores, Projetos e 
Urbanismo

16H00  AUDITÓRIO MIEC

Filme "Antes que a noite venha. Falas de Antígona" Joaquim Pavão  
Conferência concertante " Sobre os limites da frase"

Domingo, 23 maio
11H00 e 15H00  AUDITÓRIO MIEC

Teatro para crianças "Natureza em volta".

23 OUTUBRO A 11 JUNHO

21 A 23 MAIO
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SANTO TIRSO COM FUTUROCRIAR
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