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O s munícipes de San-
to Tirso em situa-
ção de carência 
económica já bene-
ficiaram de mais de 

duas mil consultas gratuitas de 
medicina dentária, no âmbito 
do Plano Municipal de Saúde. 
Um investimento total que as-
cende a quase 18 mil euros.

As consultas gratuitas re-
sultam de um protocolo esta-
belecido entre o Município de 
Santo Tirso, a CESPU – Coo-
perativa de Ensino Superior 
Politécnico e Universitário, o 
Centro Hospitalar do Médio Ave 
e a Misericórdia de Santo Tirso.

Segundo o presidente da 
Câmara Municipal, Alberto Cos-
ta, “entre os principais motivos 
que têm levado as pessoas às 
consultas de medicina dentá-

ria estão, claramente, identifi-
cados o tratamento de cáries, 
as extrações de dentes e os 
problemas gengivais, ou doen-
ças periodontais”.

Para o autarca, “é funda-
mental termos uma saúde 
oral acessível a todos, e não 
apenas a quem possui capa-
cidade económica para tal, 
pois as doenças dos dentes 
ou nas gengivas podem ter 
repercussões sérias na saúde 
física, aumentando o risco de 
desenvolvimento de patologias 
graves, e até na saúde mental 
das pessoas”.

“O número de consultas é 
revelador da enorme pertinên-
cia deste programa de apoio”, 
sublinha Alberto Costa, acres-
centando que o mesmo “foi 
pensado, precisamente, para 

permitir ultrapassar as dificul-
dades que as populações mais 
carenciadas sentem no aces-
so aos cuidados de sua saú-
de oral”.

As consultas gratuitas no 
dentista iniciaram-se em 2018 
e apenas foram, temporaria-
mente, interrompidas no ano 
passado, devido à pandemia 
da Covid-19 e às recomen-
dações da Direção-Geral da 
Saúde.

Em 2019 foi registado o 
maior número de consultas, 
ascendendo às 1244. No ano 
seguinte verificou-se uma gran-
de quebra, descendo para as 
309, devido à interrupção tem-
porária das consultas imposta 
pela pandemia da Covid-19 e 
pelas recomendações da Di-
reção-Geral da Saúde.

Nos primeiros seis meses 
de 2021, o número de consul-
tas voltou a subir, situando-se 
já muito próximo das 600, pe-
lo que se adivinha que possa 
voltar a atingir, ou mesmo ul-
trapassar, o registado há dois 
anos. 

No âmbito deste programa, 
os munícipes em situação de 
insuficiência económica que 
pretendam recorrer às consul-
tas gratuitas de medicina den-
tária devem manifestar essa 
necessidade junto da Divisão 
de Ação Social da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, a quem 
cabe a responsabilidade de 
avaliar e validar a solicitação.

Serão, depois, encaminha-
dos para o Centro Hospitalar do 
Médio Ave (Hospital de Santo 
Tirso), onde serão atendidos 

por profissionais da CESPU. O 
valor das consultas e dos tra-
tamentos fica, inteiramente, a 
cargo da Câmara Municipal.

A Saúde Oral é um dos ei-
xos prioritários de intervenção 
do Plano Municipal de Saúde 
de Santo Tirso, que tem como 
objetivos fundamentais a dimi-
nuição das desigualdades no 
acesso à saúde e o favoreci-
mento da literacia nesta área.

“No fundo, trata-se de com-
plementar os programas exis-
tentes a nível nacional com a 
adoção de uma estratégia ba-
seada no estabelecimento de 
sinergias locais direcionadas 
para o apoio aos grupos da po-
pulação considerados de ris-
co, devido à sua situação de 
carência económica”, explica 
Alberto Costa.

Promover a saúde
Estamos há mais de um ano a enfrentar um desafio sem precedentes, com 

avanços, recuos e implicações graves na saúde de muitos dos nossos familiares, 
amigos e conhecidos. A pandemia da Covid-19 tem exigido, por parte de todos, 
coragem, força e confiança em nome do bem-estar comum.

A Câmara Municipal tem estado atenta e, a cada momento, a ajustar as me-
didas, para ir ao encontro das necessidades concretas da população. Exemplo 
disso mesmo foi a reabertura do Centro de rastreio à Covid-19, localizado na Es-
tação da CP.

O combate a esta pandemia não é uma corrida de 100 metros, mas antes uma 
longa maratona, por isso é importante não baixarmos a guarda. Mas é também 
essencial que continuemos a prestar atenção às restantes doenças e não des-
curemos as consultas e tratamentos. Enquanto autarquia mantemos a aposta na 
promoção da saúde e damos conta disso nesta edição, sublinhando o trabalho 
que tem vindo a ser feito ao nível das consultas gratuitas de medicina dentária 
integradas no Plano Municipal de Saúde.

O trabalho dos profissionais de saúde do concelho tem sido, já o disse, exce-
cional, quer no acompanhamento aos doentes, quer na vacinação que continua a 
decorrer no Centro de Vacinação instalado na Fábrica de Santo Thyrso. Reconhe-
cê-lo é imprescindível. Seremos, como até aqui, um agente facilitador, aberto ao 
diálogo e disponível para encontrar soluções para os problemas reais da população. 

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Investimento total ascende aos 18 mil euros
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Munícipes em situação de carência económica usufruem de consultas no Hospital de Santo Tirso 

Câmara já garantiu 
mais de duas mil consultas 
de dentista gratuitas
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Em 2020, a Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso 
transferiu para as fre-
guesias do concelho o 
valor mais alto de sem-

pre, na ordem dos 3,3 milhões de 
euros, quase duplicando o mon-
tante do ano anterior, que se ti-
nha cifrado nos 1,7 milhões. Esta 
é uma das conclusões do Rela-
tório de Contas de 2020, apro-
vado por maioria, em reunião do 
executivo municipal, realizada no 
passado dia 4 de junho. 

Segundo o presidente da 
autarquia, Alberto Costa, esta 
transferência de verbas só foi 
possível graças à “responsabi-
lidade política e ao rigor orça-
mental do executivo municipal, 
que permitiram ultrapassar os 
constrangimentos provocados 

pelo contexto de pandemia”.
“Apesar de o exercício de 

2020 ter sido influenciado pe-
los três últimos trimestres do 
ano, período que coincidiu, pri-
meiro, com a resposta à pande-
mia e, depois, com os apoios 
económicos e sociais dirigidos 
às famílias e às empresas, o 
executivo municipal conseguiu 
honrar o compromisso plasma-
do no orçamento de transferir 
para as freguesias o montante 
mais alto de sempre, para fazer 
face ao programa de erradica-
ção de ruas em terra em todo 
o território municipal”, realçou.

Simultaneamente, o ano 
2020 ficou, também, marcado 
por uma redução significativa 
da dívida global municipal, ve-
rificando-se uma descida de 3,7 
milhões de euros em relação ao 
ano anterior.

Esta redução abrangeu quer 
a dívida de médio e longo pra-
zo, referente aos empréstimos 
bancários, que passou de 17,2 
milhões para 15,2 milhões de 

euros, quer a de curto prazo, 
relativa aos fornecedores, que 
desceu de 9,5 milhões para 7,9 
milhões de euros.

“Continuamos no caminho 
certo”, sublinhou Alberto Cos-
ta, acrescentando que, “desde 
2013, já foram abatidos à dívi-
da 10 milhões de euros, o que 
significa uma redução de 30 por 

cento”.
Por outro lado, o Município 

beneficia de uma elevada taxa 
de endividamento, estimada em 
mais de metade da capacidade 
máxima legal, o que constitui 
um fator positivo acrescido.

Em traços gerais, o relatório 
de 2020 demonstra, segundo 
Alberto Costa, “uma trajetória 
positiva das contas, fruto de 
uma gestão responsável, equi-
librada e geradora de confiança 
junto da população e, também, 
dos agentes económicos e ins-
titucionais, bem como das jun-
tas de freguesia”.

Para além da redução da dí-
vida global, destaca-se, ainda, a 
poupança corrente, que atingiu 
valores históricos ao ascender 
a 12 milhões de euros, transfe-
ridos para despesas de capital/
investimento.

Por outro lado, as contas de 
gerência confirmam, também, e 
apesar do difícil contexto pro-
vocado pela pandemia, a ma-
nutenção de todas as medidas 

postas em prática pelo executi-
vo municipal nos últimos anos, 
nomeadamente o forte pacote 
de incentivos fiscais – que re-
tiram ao orçamento municipal 
cerca de dois milhões de euros/
ano – e os “amortecedores so-
ciais” lançados para combater 
a crise económica e social an-
tes e depois da “troika”.

Em matéria de investimen-
tos, o ano 2020 fechou com 
uma execução de 10,6 milhões 
de euros. Um montante superior 
aos 10 milhões de euros inves-
tidos em 2018, embora a taxa 
de execução tenha sido inferior 
quando comparada com esse 
ano (que foi recordista neste 
item). Este facto é, em parte, 
explicado pela opção de redu-
zir o recurso do Município ao 
crédito bancário.

A taxa de execução do Orça-
mento atingiu, em 2020, os 84 
por cento. Este resultado posi-
tivo representa um crescimento 
de 7,5 por cento comparativa-
mente com 2019, e de 30 por 
cento quando comparado com 
2012. Ainda neste particular, a 
taxa de execução da receita foi 
de 85 por cento, ao passo que a 
execução da despesa se cifrou 
nos 83 por cento.

Por fim, realce para o re-
sultado económico positivo de 
205 mil euros em 2020, quan-
do, em 2014, fora negativo em 
2,3 milhões de euros. Compa-
rativamente com 2019, em que 
o resultado líquido ficou perto 
dos três milhões de euros, os 
números de 2020 explicam-se 
com o aumento dos gastos em 
transferências e subsídios (1,5 
milhões de euros) e a diminui-
ção dos ganhos provenientes da 
receita de prestação de servi-
ços (250 mil euros) e das trans-
ferências e subsídios obtidos 
(300 mil euros).

O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Tirso, Alber-
to Costa, e a secre-
tária de Estado da 

Justiça, Anabela Pedroso, assi-
naram, no passado dia 29 de 
junho, o protocolo que estabe-
lece a criação de um Julgado 
de Paz no concelho.

Este protocolo tem como 
objetivo resolver os litígios de 
uma forma célere e com o en-
volvimento direto de todas as 
partes. De forma genérica, os 
munícipes passam a poder ins-
taurar todas as ações declara-
tivas civis nos Julgados de Paz 
- com exceção das que envol-
vam matérias de direito da fa-
mília, direito das sucessões e 
direito do trabalho - cujo valor 

não ultrapasse os 15 mil euros.
“Como sabemos há uma 

perceção generalizada de que 
a justiça é lenta e demasia-
do complexa. O propósito de 
avançarmos com o Julgado de 
Paz é, precisamente, possibili-
tarmos a simplificação dos pro-
cessos, aproximando a justiça 
das pessoas”, explicou o pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa.

Para o autarca, o protocolo 
agora estabelecido permitirá 
que Santo Tirso “passe a ter ca-
pacidade de satisfazer, de for-
ma mais adequada e célere as 
necessidades dos munícipes, 
no que à justiça diz respeito”, 
ao mesmo tempo que o Minis-
tério da Justiça “cumpre o seu 
dever de administrar com base 

em princípios de proximidade, 
celeridade e acessibilidade”.

No mesmo sentido, Anabe-
la Pedroso, secretária de Es-
tado da Justiça, considerou a 
parceria com o município de 
Santo Tirso “muito relevan-
te”, salientando que “vai per-
mitir juntar 70 mil cidadãos a 
esta via de resolução de lití-
gios e eventualmente possibi-
litar evoluir para uma realidade 
pluriconcelhia”.

Dando continuidade à apos-
ta da autarquia na regeneração 
dos edifícios municipais, o Jul-
gado de Paz ficará instalado na 
Central de Transportes até ao 
final do primeiro semestre de 
2022, uma decisão que, para 
Alberto Costa, garante a pro-
ximidade aos cidadãos, “ten-

do em conta a centralidade 
e boas as acessibilidades do 
equipamento”.

Com um investimento ini-
cial da Câmara Municipal de 
120 mil euros, o Julgado de 
Paz será composto por: sala 
de mediação, sala de audiên-
cias, gabinete para o juiz de 
paz, gabinete para o mediador, 
sala de apoio administrativo, 
sala de espera, sala de aten-
dimento e arquivo.

Posteriormente, para garan-
tir o funcionamento do espaço, 
a estimativa é de um investi-
mento anual, por parte da autar-
quia, de cerca de 100 mil euros.

Santo Tirso será o quinto 
município da Área Metropoli-
tana do Porto a dispor de um 
Julgado de Paz.

Câmara Municipal investe 120 mil euros e irá instalar julgado de paz na central de transportes

Como sabemos 
há uma perceção 
generalizada de que 
a justiça é lenta e 
demasiado complexa. 
O propósito de 
avançarmos com 
o Julgado de Paz 
é, precisamente, 
possibilitarmos 
a simplificação 
dos processos, 
aproximando a justiça 
das pessoas 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Transferência 
só foi possível 

graças à 
responsabilidade 

política e ao 
rigor orçamental 

do executivo 
municipal, que 

permitiram 
ultrapassar os 

constrangimentos 
provocados pelo 

contexto de 
pandemia.

 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 

de Santo Tirso

POUPANÇA CORRENTE ATINGIU VALORES 
HISTÓRICOS AO ASCENDER A

12 milhões €
TRANSFERIDOS PARA AS FREGUESIAS

3,3 milhões €

Câmara transferiu para 
as freguesias o valor 
mais alto de sempre

Santo Tirso vai ter 
julgado de Paz em 2022
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O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Tirso, Alber-
to Costa, garantiu a 
24 de junho que o 

Município continuará a ser um 
parceiro ativo da comunidade 
educativa local, designadamen-
te na adaptação da oferta for-
mativa à realidade do território 
e às necessidades do mercado 
de trabalho.

O autarca falava na sessão 
de boas-vindas aos participan-
tes nacionais e internacionais 
na Assembleia Geral da Euro-
pea, associação que trabalha 
o desenvolvimento do ensino e 
formação profissional no setor 
verde da Europa (agricultura, 
horticultura, silvicultura, etc.).

Alberto Costa destacou a 
cooperação existente entre a 
Câmara de Santo Tirso e a Es-
cola Profissional Agrícola Con-
de de S. Bento, sublinhando o 
investimento do Município, na 
ordem dos dois milhões de eu-

ros, destinado à recuperação 
da Quinta de Fora, onde decor-
reu a sessão da Europea.

Para Alberto Costa, o Mu-
nicípio deve assumir um “pa-
pel determinante” ao longo de 
todo o processo educativo e 
formativo. Desde logo, através 
do enriquecimento da oferta 
formativa disponível, tendo em 
conta que “a educação é funda-
mental para a formação cívica 
dos alunos e que o seu perfil 

tem vindo a modificar-se ao 
longo do tempo”.

Daí a aposta na formação 
em novas tecnologias, desig-
nadamente através da imple-
mentação de um programa que 
leva o ensino da Robótica às 
escolas, ou na formação cul-
tural, com a implementação de 
aulas de teatro.

Alberto Costa salientou que, 
simultaneamente, o Município 
tem desempenhado um papel 

fundamental no ajustamento 
da oferta formativa às neces-
sidades efetivas no mercado 
de trabalho, privilegiando o de-
senvolvimento de projetos aca-
démicos, “em diálogo e estreita 
relação com as empresas par-
ceiras do Invest Santo Tirso”. 

Neste âmbito, acrescentou, 
“importa realçar que o investi-
mento na educação é feito em 
todos os níveis de ensino, des-
de o jardim de infância, onde 

temos uma cobertura da re-
de do pré-escolar para 100 
por cento das crianças, valo-
res acima da média nacional, 
passando pelo ensino básico 
e secundário, onde a taxa de 
retenção e abandono escolar é 
de 2,3 por cento, isto é, abaixo 
da média nacional”.

A Assembleia Geral da Euro-
pea foi organizada pela Asso-
ciação Portuguesa de Escolas 
Profissionais Agrícolas (APEPA), 
atualmente presidida pelo dire-
tor da Escola Profissional Agrí-
cola Conde de S. Bento, Carlos 
Frutuosa.

A sessão de abertura con-
tou, também, com a pre-
sença do diretor-geral dos 
Estabelecimentos Escolares, 
João Gonçalves, que destacou 
a importância deste encontro. 
“Temos aqui representados to-
dos os países da Europa a pen-
sar no que deve ser feito. Aqui, 
estamos a construir a nova Eu-
ropa”, disse.

A Câmara de Santo Tirso 
aprovou, em reunião do execu-
tivo municipal, de dia 4 de ju-
nho, um voto de louvor a José 
Queijo Barbosa e a Carlos Fru-
tuosa. A distinção surge como 
resultado do empenho, dedica-
ção, competência profissional e 
sentido de missão no exercício 
de funções.

Depois de 26 anos como Di-
retor do Agrupamento de Esco-
las de São Martinho, José Queijo 
Barbosa deixa o cargo e tem o 
seu percurso reconhecido pela 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so. Natural de Alijó (distrito de 
Vila Real), Queijo Barbosa deixa 
o cargo que exercia desde 1999, 
ano em que assumiu as funções 
de presidente da Comissão Insta-
ladora da Escola Básica Integra-
da de São Martinho do Campo, 
tornando-se, de seguida, presi-

dente do Conselho Executivo e, 
a partir de 2007, presidente do 
Conselho Executivo do Agrupa-
mento Vertical de São Martinho.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 

Costa, salienta que o diretor 
“teve um papel absolutamen-
te fundamental no processo 
de consolidação daquele agru-
pamento como um modelo de 
referência para a comunidade 

educativa”.
Reconhecimento semelhan-

te teve Carlos Frutuosa que, ao 
longo de 32 anos, esteve liga-
do aos destinos da Escola Pro-
fissional Agrícola Conde São 

Bento. Natural de Camabatela, 
Angola, Carlos Frutuosa, entrou 
para os quadros da Escola Se-
cundária Conde de São Bento, 
após ter terminado o curso de 
engenheiro agrário, na Escola 
Superior Agrária de Santarém. 
Em 1989, assumiu o cargo de 
secretário no Conselho Direti-
vo e, dez anos depois, foi eleito 
presidente do Conselho Executi-
vo. Em 2009, passou a desem-
penhar as funções de Diretor 
da Escola Profissional Agrícola 
Conde de São Bento.

Nas palavras de Alber-
to Costa, Carlos Frutuosa deu 
“um reconhecido e inestimável 
contributo no sentido de forta-
lecer o estatuto da Escola Agrí-
cola Conde de São Bento como 
um exemplo no panorama das 
escolas profissionais agrícolas 
em Portugal”.

N o passado dia 9 de 
junho decorreu a 
10ª Gala Interna-
cional do BGreen 
– Ecological Film 

Festival. Este ano realizado 
num formato totalmente vir-
tual, este é um festival de ví-
deo ecológico, promovido pela 
Oficina – Escola Profissional 
do INA em parceria com a Câ-
mara Municipal de Santo Tirso.

A iniciativa contou com a 
participação de países de to-

do o mundo, desde Portugal, 
Espanha, Noruega, Argentina e 
Itália. Nesta gala formam pre-
miados os melhores vídeos que 
sensibilizaram para a questão 
ambiental. Alberto Costa, pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso sublinha a ne-
cessidade de "colocar as ques-
tões ambientais na agenda do 
momento". Para o autarca, este 
é "uma tema pelo qual deve-
mos, juntos, continuar a lutar". 
"É um dever de todos garan-

tir que as futuras gerações 
possam crescer num planeta 
sustentável, usufruindo de re-
cursos naturais de qualidade", 
continuou.

Oficina e D. Dinis premiados
A escola Charlottenlund Vi-

deregâende Skole, da Noruega, 
foi a vencedora do Grande Pré-
mio BGreen, com o spot “Short 
Joy”. Esta instituição venceu, 
também, o Prémio Menção 
Honrosa. O prémio Bgreen Jú-

nior foi para o Agrupamento de 
Escolas D. Dinis, em Santo Tir-
so, e o Colégio Nuestra Señora 
Del Recuerdo, de Espanha, ven-
ceu o Melhor Making Of. 

Nesta gala Internacional do 
Bgreen foram ainda premiados 
o Colégio Américo D’Angelo, da 
Argentina, com o Prémio do Pú-
blico. A Oficina – Escola Profis-
sional do INA venceu o Prémio 
Alphonse Luisier, com o spot 
de vídeo intitulado “Murder of 
the Earth”. 

Dar ferramentas pa-
ra prestar auxílio em si-
tuações de emergência 
ou momentos de risco foi 
um dos principais objeti-
vos do workshop de pri-
meiros socorros que, a 5 
de junho, juntou na Biblio-
teca Municipal de Santo 
Tirso, jovens entre os 16 
e os 30 anos. Como aju-
dar a salvar vidas? Como 
proceder corretamente ao 
ligar para o 112? Que infor-
mações dar? As dúvidas 
eram muitas e a informa-
ção teórica, aliada à com-
ponente prática, ajudaram 
a perceber como agir em 
situações limite, fazendo 
a diferença em momentos 
de salvamento.

Jornadas 
de Formação Jovem

Promovido pela Câ-
mara Municipal de Santo 
Tirso em parceria com a 
Cruz Vermelha Portuguesa 
– Delegação de Santo Tir-
so, o workshop de quatro 
horas integra as Jornadas 
de Formação Jovem, que 
têm como objetivo contri-
buir para a formação in-
tegral dos jovens dos 12 
aos 30 anos, respondendo 
às necessidades por eles 
expressas, através da di-
namização de variados 
workshops.

Ao longo de duas ses-
sões os participantes to-
maram conhecimento de 
um conjunto de técni-
cas de primeiros socor-
ros adaptadas à situação 
atual de pandemia, recor-
rendo ao uso de máscara 
e à adaptação de deter-
minadas de manobras 
reanimação. 

O workshop decorreu 
em cumprimento de todas 
as normas e orientações 
emanadas pela Direção 
Geral da Saúde.

Festival realizou-se, este ano, em formato digital

Queijo Barbosa deixa o cargo ao fim de 26 anos Carlos Frutuosa esteve 32 anos ligado à Escola Agrícola

  O investimento na educação é feito em todos os níveis de 
ensino, desde o jardim de infância, onde temos uma cobertura 

da rede do pré-escolar para 100 por cento das crianças, valores 
acima da média nacional, passando pelo ensino básico e 

secundário, onde a taxa de retenção e abandono escolar é  
de 2,3 por cento, isto é, abaixo da média nacional. 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo Tirso

Assembleia Geral da Europea realizou-se na Quinta de Fora da da Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento

Município quer ajustar oferta 
formativa ao mercado

Queijo Barbosa e Carlos Frutuosa recebem voto de louvor

Workshop 
para ensinar 
primeiros 
socorros

Santo Tirso foi 
o palco da 10ª edição 
do Festival BGreen
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N o passado dia 14 de 
junho decorreu uma 
ação de formação 
sobre “A dimensão 
da importância das 

cargas externas nas equipas de 
futebol de elite”, promovida pe-
la Fenomenus com o apoio da 
Câmara Municipal, que contou 
com as intervenções de Eduar-
do Oliveira, fisiologista do FC 
Porto, e Francisco Miranda, fi-
sioterapeuta do SC Braga. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa também marcou presen-
ça no evento, revelando que 
o investimento em Contratos 
Programa de Desenvolvimen-
to Desportivo já ultrapassou, 
desde 2013, os cinco milhões 
de euros e garantiu que “esta 
é uma aposta para continuar”.

Na mensagem que trans-
mitiu à cerca de meia centena 
de participantes, no auditório 
da Biblioteca Municipal, Alber-
to Costa lembrou que, “desde 
2013, o Desporto tem sido uma 
das áreas onde efetuamos um 
forte investimento, designa-

damente através do apoio ao 
associativismo para a dinami-
zação de programas de promo-
ção da prática desportiva e da 
atividade física, bem como da 
requalificação e construção de 
infraestruturas”.

Por outro lado, segundo o 
presidente do Município, “o in-
vestimento ao nível das infraes-
truturas ronda já os 4,5 milhões 
de euros, além de ter sido tri-
plicado o número de relvados 
sintéticos no concelho”. Este é, 
aliás, um esforço que não vai 
ficar por aqui. “Em colaboração 
com as associações desporti-
vas, estão já em curso mais três 
obras de colocação de sinté-
ticos, em Monte Córdova, Re-
bordões e Água Longa”, disse.

De acordo com os números 
apresentados pelo autarca, 
“Santo Tirso tem, atualmente, 
mais de 2.500 praticantes fede-
rados e acima de dois mil não 
federados, isto sem contar com 
os praticantes informais de ati-
vidade física que, ao final do 
dia, enchem os nossos espa-
ços verdes e de lazer”.

Com direção artística de 
Marco Brescia, o Festival Inter-
nacional de Órgão (FIO) regres-
sou a Santo Tirso no dia 19 de 
junho, para um concerto de ve-
rão de Javier Artigas. Este festi-
val tem como objetivo valorizar 
o património organístico dos 
Municípios de Santo Tirso e Vi-
la Nova de Famalicão e junta os 
maiores organistas portugueses 
e estrangeiros.  

O primeiro de dois concertos 
aconteceu no Mosteiro de São 
Bento, a 19 de junho. Javier Ar-
tigas, que estudou piano, órgão 
e cravo no Conservatório de Za-
ragoza, atuou, no dia seguinte, 
na Igreja Matriz de Ribeirão em 
Vila Nova de Famalicão. 

O Festival propriamente di-

to arranca a 25 de setembro e 
junta o diretor artístico, Marco 
Brescia, e Rosana Orsini no con-
certo de apresentação do pro-
grama, que decorre na Igreja 
Matriz de Castelões, às 17h00.

A semana principal de con-
certos começa em Santo Tirso 
cerca de um mês depois. O ita-
liano Andrea Macinanti atuará 
no Mosteiro de São Bento, às 
21h00 de 22 de outubro, en-
quanto o austríaco Michael 
Schöch tem concerto marcado 
para o dia seguinte, à mesma 
hora, na Igreja Matriz de Santa 
Cristina do Couto.

A Portingaloise, associação 
sem fins lucrativos dedicada à 
divulgação da Dança Antiga, 
tem concerto marcado para 24 

de outubro, às 17h00, em local 
a designar.

O Festival ruma, depois, a 
Vila Nova de Famalicão para 
mais três dias dedicados ao 
órgão. A 29 de outubro, Franz 
Hauk tem concerto marcado pa-
ra as 21h00. na Igreja Matriz de 
Ribeirão. No dia 30, no mesmo 
horário, é a vez de Rodaslaw 
Marzec ser o protagonista do 
recital de órgão na Igreja Ma-
triz de Gondifelos. Ministriles 
de Marsias encerra o festival a 
31 de outubro, com um concerto 
de sacabuxa, baixão e órgão no 
Mosteiro de Landim, às 17h00.

O Festival tem entrada gra-
tuita consoante a capacidade 
recomendada de lotação de ca-
da igreja.

Depois de anunciada a cria-
ção de dois novos Cursos Téc-
nicos Superiores Profissionais 
na Fábrica de Santo Thyrso, em 
parceria com a Escola Superior 
de Media Artes e Design (ES-
MAD), o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, esteve de visita 
à instituição de ensino, a 7 de 
junho. A visita surge no âmbito 
da cooperação que tem vindo a 

ser estabelecida entre as duas 
instituições.

“Esta é uma Instituição que 
presta formação de excelência 
e que tem condições de exce-
lência para os seus alunos e 
enche-nos de orgulho poder 
contar com este nível de qua-
lidade da oferta formativa da 
ESMAD em Santo Tirso”, adian-
ta Alberto Costa. 

O autarca fez-se acompa-

nhar pela vereadora da Edu-
cação, Silvia Tavares, e foi 
recebido, no Campus de Vila 
do Conde, pela presidente da 
ESMAD, Olívia Marques da Sil-
va, que deu a conhecer todas 
as valências da Instituição. 

A partir do próximo ano le-
tivo a autarquia de Santo Tir-
so vai, de resto, poder contar 
com dois novos cursos técni-
cos superiores profissionais 

(CTeSP) da ESMAD: Motion De-
sign e Efeitos Visuais; e Design 
e Tecnologias para Aplicações 
Móveis.

Para Alberto Costa, “a apos-
ta na formação é uma priorida-
de e um dos principais enfoques 
do Municipio”. O autarca defen-
de que “a oferta formativa de-
ve caminhar, cada vez mais no 
sentido da procura do mercado 
de trabalho” e garante que é is-

so mesmo que Santo Tirso tem 
feito. “Queremos garantir uma 
maior qualificação profissional 
e assegurar que esta oferta se 
adequa às necessidades reais 
das empresas do concelho e é 
isso que temos vindo a fazer 
com estes cursos”, continua.

Desde 2017 que Santo Tirso 
conta, também, com a oferta 
formativa do Instituto de Enge-
nharia do Porto (ISEP).

C erca de 20 peças, en-
tre líticos, cerâmicas 
e matérias de ador-
no dão corpo à nova 
exposição patente no 

Centro Interpretativo do Monte 
Padrão. “A mamoa da Ermida, 
Santa Cristina do Couto, Santo 
Tirso” é o nome da mostra que 
reúne os achados arqueológi-
cos pré-históricos descobertos 
durante as escavações levadas 
a cabo em 2018, no âmbito da 
construção de um empreendi-
mento fabril, na zona da Ermi-
da, em Santa Cristina do Couto.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, acredita que a exposi-
ção “surge como resultado das 
medidas de salvaguarda do pa-
trimónio cultural do concelho, 
desenvolvidas e implementa-
das no âmbito do Plano Diretor 
Municipal, como forma de mi-
nimizar o impacto da constru-
ção do empreendimento fabril 
na zona dos achados”.

Em exposição pela primeira 
vez, os achados representam 
um importante contributo para 
o conhecimento da pré-história 

da área meridional do litoral 
noroeste português.

O autarca salienta que os 
conteúdos da exposição pre-
tendem “divulgar e valorizar 
o património arqueológico do 
concelho e salvaguardar a me-
mória do território”, tendo como 
público-alvo “não só a comuni-
dade académica, mas também 
a população em geral”.

A inauguração da exposição 
coincidiu com o III Ciclo de Con-
ferências do Monte Padrão, rea-
lizada no âmbito das Jornadas 
Europeias da Arqueologia, que, 

a 18 de junho, trouxe a Santo 
Tirso cerca de uma dezena de 
especialistas para debater a 
“Pré-história recente entre Le-
ça e Ave”

Alberto Costa, a quem cou-
be a abertura da sessão, sub-
linhou que este novo ciclo de 
conferências “vem reforçar to-
do o reconhecimento dos pri-
meiros vestígios de ocupação 
humana associados a testemu-
nhos no período neolítico, no 
concelho de Santo Tirso”.

O autarca acredita que Cen-
tro Interpretativo do Monte Pa-

drão tem vindo a assumir um 
papel fulcral na promoção de 
todo o edificado e na memó-
ria da cultura castreja, fruto 
“da política de investimento 
em construção e manutenção 
de equipamentos culturais em 
Santo Tirso”.

A exposição tem entrada li-
vre e pode ser vista, no Centro 
Interpretativo do Monte Padrão, 
até 19 de setembro, de terça a 
sexta das 9h00 às 13h00 e das 
14h00 às 17h30. Ao fim de se-
mana as visitas são possíveis 
das 14h00 às 19h00.

Biblioteca Municipal acolheu ação de formação com várias figuras do desporto nacional

Javier Artigas durante o recital no Mosteiro de São Bento

A Mamoa da Ermida pode ser visitada no Centro Interpretativo do Monte Padrão

Aposta no desenvolvimento 
desportivo ultrapassa 
os cinco milhões de euros 

Festival Internacional de Órgão regressou a Santo Tirso

Presidente da Câmara visita ESMAD

Descobertas arqueológicas 
da Ermida em exposição 
pela primeira vez
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A requalificação do CM 
1113 era uma reivin-
dicação antiga da 
população e abran-
ge território das an-

tigas freguesias de S. Martinho 
do Campo, S. Mamede de Ne-
grelos e S. Salvador do Cam-
po. “Esta foi uma daquelas 
obras que resultou de um diá-
logo próximo e constante com 
a junta de freguesia”, afirmou 
Alberto Costa, que esteve de 
visita ao caminho municipal 
1113, precisamente, acompa-
nhado por Marco Cunha, pre-
sidente da Junta de Vila Nova 
do Campo.

A intervenção envolveu a 
pavimentação em betuminoso 
ao longo de toda a extensão, 
com a execução de drenagem 
de águas pluviais, deixando 
para trás a memória de um 
extenso troço de estrada em 
paralelo e muito degradado.

Segundo o autarca, “esta 
obra enquadrou-se no Plano 
de Mobilidade e Requalifica-
ção dos Espaços Urbanos do 
Município, que concretiza uma 
estratégia pensada de forma 
inteligente e sustentável”.

“Já em janeiro de 2020 ha-
víamos concluído a requalifi-
cação da Avenida Manuel Dias 
Machado e da Avenida Comen-
dador Abílio Ferreira de Olivei-

ra, num investimento de 1,2 
milhões de euros que teve co-
mo objetivo o melhoramento 
do ordenamento de trânsito 
e da segurança dos peões no 
centro de Vila Nova do Campo”, 
recordou Alberto Costa.

O presidente da Câmara, 
sublinhou a aposta que tem 

sido feita na requalificação 
de infraestruturas e da rede 
viária em todas as freguesias, 
realçando que o investimento 
nestas “é uma prioridade para 
o Município”. De acordo com o 
autarca, “desde 2020, houve 
um aumento de dois milhões 
de euros nas verbas transferi-

das para as freguesias”.
Já o presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova do Cam-
po, Marco Cunha, disse que o 
CM 1113 “é uma via extrema-
mente útil” e destacou que a 
obra de requalificação, con-
cluída recentemente, “se não 
é o maior, é seguramente um 

dos maiores investimentos de 
sempre da Câmara Municipal 
em São Martinho do Campo”.

A intervenção em larga es-
cala permitiu requalificar cer-
ca de três quilómetros de via. 
“Uma obra de importância in-
desmentível”, assinalou Alber-
to Costa.

É mais uma aposta do Muni-
cípio na requalificação da rede 
viária do concelho e irá dotar 
três ruas da cidade de maiores 
condições de segurança para a 
circulação de veículos e peões. A 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so avançou com a recuperação 
de pavimentos nas ruas Conde 
de S. Roque, Conde São Bento e 
Mãe de Água, num investimento 
de cerca de 80 mil euros.

A intervenção incide na me-
lhoria dos pavimentos da faixa 

de rodagem, através da apli-
cação de betão betuminoso e 
colocação de sinalização ho-
rizontal. “Terminamos recente-
mente a pavimentação de 105 
ruas em terra, obras que têm 
um enorme impacto do dia a 
dia da população que as utiliza, 
mas temos apostado, por outro 
lado, na requalificação de ou-
tras vias que, não sendo em ter-
ra, também necessitavam de ser 
intervencionadas”, refere o pre-
sidente da Câmara Municipal de 

santo Tirso, Alberto Costa. O au-
tarca sublinha que no caso das 
ruas Conde de S. Roque, Conde 
São Bento e Mãe de Água essa 
necessidade era imperativa já 
que “são ruas muito movimen-
tadas, que com o tempo se fo-
ram degradando, o que levou à 
necessidade de intervencionar 
o pavimento para garantir con-
dições de circulação a todos”.

As obras já estão a decor-
rer e deverão estar concluídas 
ainda durante o mês de julho. 
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Intervenção permitiu requalificar cerca de três quilómetros de via

Invesimento ronda os 80 mil euros

Alberto Costa assinalou fim das obras de beneficiação

Já se circula no CM 1113 
em Vila Nova do Campo

Câmara avança com requalificação de mais três ruas em Santo Tirso
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O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, participou na 
reunião de coordenadores do 
Agrupamento de Centros de 

Saúde de Santo Tirso/Trofa (ACES), que 
decorreu no dia 17 de junho na Fábrica 
de Santo Thyrso. 

O autarca confessou, nesse mesmo 
encontro, estar “muito orgulhoso de to-
dos os profissionais que trabalham nos 
centros de saúde do concelho”. Também 
nas palavras dirigidas aos coordenado-
res do ACES, Alberto Costa revelou que 
estes “têm feito um trabalho extrema-
mente difícil, mas excecional”.  

O edil sublinhou, ainda, a coordena-
ção existente entre o Município e o ACES 

ao longo de todo este período de pan-
demia, “sempre na busca das soluções 
para os problemas que foram surgindo”.

Esse foi, também, um dado realçado 

por Nuno Carvalho, diretor-executivo do 
ACES Santo Tirso/Trofa, que elogiou a 
colaboração existente. “Tenho que agra-
decer todo o apoio que tem existido por 

parte do Município, não só pelo muito 
que nos tem ajudado, mas também pela 
forma discreta como o têm feito”, disse.

Nuno Carvalho revelou que, no ter-
ritório do ACES Santo Tirso / Trofa, “já 
foram vacinadas, pelo menos com a pri-
meira dose, cerca de 65 mil pessoas, em 
115 mil elegíveis, o que significa que es-
tamos a cumprir os nossos objetivos e 
também os objetivos a nível nacional”.

Antes do início da visita ao Centro 
de Vacinação, o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso fez, também, 
questão de enaltecer o trabalho que ali 
tem disso desenvolvido. “As pessoas que 
aqui trabalham, diariamente, têm sido 
excelentes e merecem, sem dúvida, uma 
palavra amiga”, concluiu.

Devido ao aumento de números de 
casos Covid-19 no concelho de Santo 
Tirso, o Posto de Colheita Covid-Dri-
ve, situado no parque da Estação CP 
de Santo Tirso, foi reativado no pas-
sado dia 30 de junho. O centro de 
rastreio está a funcionar de segunda 
a sábado das 8h00 às 13h00 e das 
14h00 às 16h30. Aos domingos o ho-
rário é das 08h00 às 13h00. 

O Centro de Rastreio à Covid-19, 
em regime de “drive-thru”, que se en-
contrava instalado na Praça 25 de 

Abril, junto aos Paços do Concelho de 
Santo Tirso, foi recentemente desa-
tivado. A partir de agora, os utentes 
podem continuar a realizar os testes 
nos laboratórios do concelho referen-
ciados pela Direção-Geral da Saúde 
(DGS) ou no porto de colheita loca-
lizado na Estação.

A realização dos testes de ras-
treio à Covid-19 em qualquer um dos 
postos de recolha é feita através de 
marcação prévia, junto dos próprios 
laboratórios. 

O executivo munici-
pal distinguiu com 
um voto de louvor 
às 26 empresas do 
concelho reconheci-

das como PME Excelência pelo 
Instituto de Apoio às Pequenas 
e Médias Empresas e Inovação 
(IAPMEI). Este é um reconheci-
mento pelo desempenho eco-
nómico-financeiro e de gestão 
alcançados no ano de 2020.

“Quero sublinhar o papel que 

o tecido empresarial local tem 
tido na melhoria da qualidade 
de vida da população de Santo 
Tirso”, referiu o presidente da 
Câmara de Santo Tirso, Alberto 
Costa, na reunião do executivo 
de 4 de junho.

O autarca destacou a ca-
pacidade demonstrada pelas 
empresas do concelho em se 
“modernizarem, internacionali-
zarem e criarem riqueza”. Para 
Alberto Costa, o número de 26 

empresas distinguidas agora pe-
lo IAPMEI não só “contrasta com 
as cinco empresas galardoadas 
em 2012”, como “atesta a dinâ-
mica empresarial que se tem ve-
rificado nos últimos anos”.

Das 82 empresas de Santo 
Tirso galardoadas com o prémio 
PME Líder, 26 foram distinguidas 
pelo IAPMEI com o estatuto PME 
Excelência, e recebem, agora, 
um voto de louvor por parte do 
Município.

Arrancou, no final de ju-
nho, a primeira sessão for-
mativa online ao abrigo do 
Programa Compre Santo Tir-
so. Ministrada pelo Instituto 
de Emprego e Formação Pro-
fissional – IEFP –, a formação 
pretende ajudar na criação e 
manutenção de lojas online.

Decorre online todas as 
terças e quintas-feiras ao 
longo de cinco meses e tem 
como objetivo ajudar os co-
merciantes na criação e ma-
nutenção das lojas online que 
serão criadas. Certificada e 
ministrada pelo IEFP ao lon-
go de 100 horas, a formação 
aborda os vários conceitos do 
marketing digital, assim co-
mo as suas diferentes áreas 
de atuação, de forma a que 
os lojistas fortaleçam a pre-
sença online do seu negócio 
através da criação de um pla-
no de marketing.

O programa “Compre San-
to Tirso” foi desenvolvido a 
pensar nos comerciantes do 
concelho de Santo Tirso, num 
período em que o comércio 
local está a atravessar uma 
época difícil a nível económi-
co. A iniciativa é única no país 
e pretende estimular a transi-
ção das vendas para as plata-
formas digitais. 

Com a colaboração de 
entidades como a Câmara 
Municipal de Santo Tirso; a 
Associação Comercial e Indus-
trial de Santo Tirso (ACIST); 
o Instituto de Emprego e For-
mação Profissional (IEFP); os 
CTT – Correios de Portugal e 
a Weasy – Web Made Easy, a 
criação da loja online, com o 
apoio da Weasy, é a primeira 
vertente desta iniciativa. Já a 
segunda modalidade diz res-
peito à possibilidade de inte-
grar a “Plataforma Comércio 
Local” dos CTT de forma gra-
tuita durante 12 meses. 

Num mês, foram recebi-
das cerca de 30 candidaturas 
para a “Loja Online” e para 
o “Marketplace”. As candi-
daturas ainda se encontram 
abertas no portal do Municí-
pio de Santo Tirso, até atin-
gir o número limite nas duas 
vertentes. 

O apoio ao comércio local 
tem sido um eixo fundamen-
tal para o Município de Santo 
Tirso. “O Compre Santo Tir-
so é o resultado de um exce-
lente trabalho de cooperação 
entre diversos parceiros com 
um objetivo comum: apoiar o 
comércio local”, sublinha o 
presidente da Câmara, Alber-
to Costa. 

Reunião de coordenadores dos Centros de Saúde de Santo Tirso e Trofa decorreu a 17 de junho

Já foram vacinadas cerca de 65 mil pessoas

A formação aborda os vários conceitos do Marketing Digital

Posto de Colheita Laboratorial Covid-19 de Santo Tirso – Laboratório Germano de 
Sousa: Rua José Luís de Andrade, 4780-487 Santo Tirso
Posto de Colheita Covid-19 de Santo Tirso – Unilabs | Medicina Laboratorial Doutor 
Carlos da Silva Torres: Rua Sousa Trepa nº19, 4780-370 Santo Tirso 
Posto de Colheita Laboratorial Covid-19 de Vila das Aves – Laboratório Mesquita  
& Damião: Praça de Bom Nome, Loja 153, 4795-025 Vila das Aves (Santo Tirso)
Posto de Colheita Covid-19 de Vila das Aves – Laboratório Germano Sousa: 
Avenida Comendador Silva Araújo, Bloco B, 2º Esq,  4795-003 Vila das Aves
Posto de Colheita Laboratorial Covid-19 de São Tomé de Negrelos – Laboratório 
Mesquita & Damião: Avenida da Ponte nº63, 4795-550 S. Tomé de Negrelos
Posto de Colheita Covid-19 de Vilarinho – Laboratório Dr. Mário Damião/Germano 
Sousa: Rua das Fontainhas nº 72, 4795-825 Vilarinho

Alberto Costa orgulhoso 
dos profissionais de saúde

Centro de Rastreio da Estação de Santo Tirso reativado

Formação do Programa 
Compre Santo Tirso 
já arrancou

Voto de louvor 
atribuído a 26 
PME Excelência
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O número de animais 
adotados no Ca-
nil/Gatil Municipal 
de Santo Tirso tem 
vindo a crescer des-

de 2018, data da sua entrada 
em funcionamento, e aumen-
tou exponencialmente com a 
pandemia. Entre 14 de março 
de 2020 e 14 de junho de 2021, 
302 cães e 389 gatos encontra-
ram famílias.

Desde que os primeiros ca-
sos de Covid-19 foram deteta-
dos em Portugal, em março de 
2020, já foram adotados no Ca-
nil/Gatil Municipal de Santo Tir-
so cerca de 700 animais, num 
total de 302 cães e 389 gatos. 
“De facto, a pandemia veio mu-
dar os hábitos das pessoas, que 
passaram a estar mais tempo 
em casa e perceberam a im-

portância da companhia dos 
animais, mas a verdade é que 
esta tendência de crescimento 
de adoções se verifica a criação 
do canil”, adianta o presidente 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa. 

De 2019 para 2020 o núme-
ro de animais adotados no Canil 
cresceu 116 por cento e o ano 
terminou com um total de 430 
adoções. De 1 de janeiro a 14 
de junho de 2021, 312 animais 
já encontraram famílias, o que 
representa um crescimento de 
297 por cento face a igual pe-
ríodo do ano anterior. 

É de ressalvar que quer o 
número de esterilizações quer 
o número de vacinas tem re-
gistado, também, um aumento 
significativo. Em 2020 foram fei-
tas mais 485 esterilizações do 

que em 2019, que registava 110, 
e administradas 622 vacinas, em 
oposição às 285 do ano anterior.

Para Alberto Costa, os nú-
meros “são um sinal de que a 
população está cada vez mais 
sensibilizada para as causas re-
ferentes ao bem-estar animal”. 
O autarca acredita, por outro la-
do, que o trabalho levado a ca-
bo pelo Município nesta área tem 
impulsionado a adoção de ani-
mais de companhia e alertado 
para a importância da vacinação 
e esterilização.

“A verdade é que temos apos-
tado na melhoria das condições 
do canil, que já eram boas, e te-
mos tentado garantir que a ado-
ção é mais fácil para as pessoas”, 
explica o presidente da Câmara, 
lembrando que “o horário do ca-
nil foi alargado para permitir que 

haja mais tempo para visitar os 
animais”.

A recolha de errantes tem, de 
resto, acompanhado a evolução 
dos números e registado um au-
mento. Nestes casos, adianta Al-
berto Costa, “nem sempre é fácil 
perceber se se tratam de animais 
abandonados ou se já nasceram 
nas ruas, mas são definidas prio-
ridades e recolhidos os que estão 
feridos, os que possam represen-
tar perigo ou estejam perto de 
estradas principais, escolas ou 
edifícios públicos. Tentamos que 
sejam adotados rapidamente pa-
ra que haja espaço no canil para 
acolher mais”.

No Canil/Gatil Municipal de 
Santo Tirso, a adoção é gratui-
ta e os animais são entregues 
vacinados, desparasitados e 
esterilizados. 

O Presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tir-
so, Alberto Costa, entregou 
um leitor de microchip e uma 
transportadora a cada uma 
das forças de segurança. O 
Município quer, assim, valo-
rizar o trabalho desenvolvido 
pela GNR, PSP e Polícia Muni-
cipal no domínio da proteção 
da vida animal.

“Queremos ter um papel 
ativo em encontrar soluções 
para problemas do dia a dia 
e trabalhar em conjunto pa-
ra ajudar a responsabilizar 
os donos dos animais por si-
tuações de abandono, maus 
tratos e ataques na via pú-
blica”, sublinha o presiden-
te da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, lembrando que 
a competência para aferir es-
tas situações é das forças de 
segurança.

Auxiliar e valorizar o tra-
balho da GNR, PSP e Polí-
cia Municipal no âmbito da 

proteção animal é, nesse 
sentido, o grande objetivo. 
“Queremos estreitar relações 
com estas entidades e cola-
borar com elas, dando-lhes 
todas as ferramentas ao nos-
so alcance para que possam 
realizar o seu trabalho da me-
lhor forma possível”, continua 
o autarca.

A cada um dos represen-
tantes das forças de segu-
rança foi entregue um leitor 
de microchip e uma transpor-
tadora para animais que irá 
facilitar a sua recolha em si-
tuações de perigo e a identi-
f icação dos seus donos.

Alberto Costa garante, 
ainda assim, que “a Câma-
ra e o veterinário Municipal 
estão, como até aqui, dispo-
níveis para auxiliar as forças 
de segurança, em todas as 
suas necessidades, nesta e 
noutras áreas”.

“Temos vindo a fazer um 
trabalho importante ao nível 

das adoções e das esteriliza-
ções dos animais, mas con-
tinua a ser fulcral haver uma 
mudança de paradigma no 
que diz respeito à forma co-
mo os animais são vistos pela 
sociedade”, continua.

O autarca defende que 
“as políticas direcionadas ao 
bem-estar animal devem ser 
implementadas no sentido de 
sensibilizar a população e as-
segurar cuidados adequados 
aos animais” e apela a que 
“sejam denunciados às au-
toridades os casos em que 
o bem-estar dos animais é 
posto em causa para que se-
ja possível dar seguimento às 
situações”.

A Câmara Municipal tem 
apostado massivamente em 
campanhas de esterilização, 
na tentativa de controlar a 
sobrepopulação de animais 
nas ruas. Só em 2021 já fo-
ram esterilizados mais de 
500 cães e gatos.

Entre março de 2020 e junho de 2021, 302 cães e 389 gatos encontraram famílias

Número de esterilizações e vacinas tem acompanhado a tendência de crescimento Município quer valorizar o trabalho desenvolvido pela GNR, PSP e Polícia Municipal

No Canil/Gatil Municipal, a adoção é gratuita

Santo Tirso com cerca de 700 animais 
adotados no período de pandemia Câmara entrega leitores de microchip 

às forças de segurança
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O Pavilhão Despor-
tivo Municipal de 
Santo Tirso foi o 
palco do segundo 
torneio do grupo 

C da Golden League, a liga 
Europeia de Voleibol, organi-
zada, este ano, pela Bélgica. 
Entre os dias 4 e 6 de junho 
as seleções de séniores mas-
culinas de Portugal, República 
Checa, Bielorrússia e Turquia 
disputaram a fase preliminar 
da competição.

Estando consciente da 
importância que o Desporto 
assume atualmente, “o Muni-
cípio de Santo Tirso tem feito 
uma forte aposta na promo-
ção e apoio a diversas inicia-
tivas desportivas, nas mais 

variadas modalidades”, subli-
nhou o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Alberto Costa.  

André Marques, natural da 
cidade de Santo Tirso, cum-
priu o sonho de representar 
Portugal numa competição de 
alto nível, integrando a sele-
ção das quinas de voleibol. 
“É sempre uma alegria quan-
do vemos um jovem atleta de 
Santo Tirso representar Portu-
gal ao mais alto nível. O André 
Marques está a cumprir esse 
sonho e vê-lo, foi realmente 
um prazer. Ainda por cima no 
nosso Pavilhão Desportivo 
Municipal”, felicitou o autarca. 

Portugal entrou na compe-
tição com o pé esquerdo, per-
dendo no primeiro jogo contra 

a República Checa por 3-0. 
Com o mesmo resultado, a 
seleção nacional volta a ser 
derrotada, mas desta vez pela 
equipa turca. No último jogo 
do grupo C da Golden League 
europeia, Portugal foi batido 
pela Bielorrússia (3-2), termi-
nando a competição no últi-
mo lugar, com quatro pontos.

Já a Turquia ficou apura-
da para a final four, com 14 
pontos, onde irá defender o 
título conquistado em 2019. 
Estónia, Ucrânia e a Bélgica 
são as outras seleções já apu-
radas. A Bielorrússia termi-
nou no segundo lugar, com 
sete pontos, os mesmo que 
a República Checa, terceira 
classificada. 

A Câmara de Santo Tirso apro-
vou, em reunião do executivo mu-
nicipal, de 4 de junho, o voto de 
louvor ao Clube Desportivo das 
Aves e ao Núcleo Associativo de 
Santo Tirso. Na origem estão os 
bons resultados obtidos em com-
petições recentes.

“O talento, o enorme espírito de 
sacrifício e o empenho colocados 
ao serviço do Desporto” são, garan-
te o presidente da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, Alberto Costa, 
uma das razões que levaram o exe-
cutivo municipal a conceder um vo-
to de louvor e reconhecimento à 
equipa de voleibol feminino do Clu-
be Desportivo das Aves e ao Núcleo 
Associativo de Santo Tirso (NAST).

Depois de ter alcançado um iné-
dito quinto lugar no Campeonato 
Nacional da I Divisão, a que juntou 
uma presença na final da Taça de 
Portugal, a equipa de voleibol femi-
nino garantiu, pela primeira vez, a 
participação numa competição eu-
ropeia na época 2021-2022. Cinco 
anos após o regresso da modali-
dade ao clube, a equipa feminina 
é a primeira do Município a garan-
tir uma presença numa competição 
europeia, nomeadamente na “Vol-
leyball Challenge Cup”, a segunda 
mais importante prova a nível de 
clubes na Europa.

Distinguido foi também o NAST 
pela medalha de bronze conquis-
tada por Diogo Carvalho no Cam-
peonato Nacional de Trail Ultra 
Endurance, escalão M50, disputa-
do em maio, em Vila Nova de Pai-
va (Viseu).

O jovem de Santo Tirso garan-
tiu o terceiro lugar na competição 
nacional, numa prova de 100 qui-
lómetros que contou com mais de 
130 participantes oriundos de to-
do o país. 

A aposta do Município de Santo 
Tirso no desenvolvimento desporti-
vo, ao abrigo dos apoios atribuídos 
no âmbito dos contratos-programa, 
tem vindo, ao longo dos anos, a dar 
frutos, garantindo aos atletas e aos 
clubes das várias modalidades me-
lhores condições para a realização 
das atividades desportivas.

o município 
de santo tirso 
está presente 
nas redes sociais

Pavilhão Desportivo Municipal recebeu as seleções de Portugal, República Checa, Bielorrússia e Turquia

O Município de 
Santo Tirso tem feito 
uma forte aposta na 
promoção e apoio a 
diversas iniciativas 
desportivas, nas 
mais variadas 
modalidades. 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Santo Tirso recebeu 
torneio da Golden League 

Câmara 
distingue bons 
resultados 
desportivos
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O programa “De Volta 
à Praça”, junta es-
petáculos de circo 
com teatro e dança 
ao ar livre, nomea-

damente em praças, largos e 
jardins.  Em conjunto com nove 
municípios, o Coliseu do Por-
to Ageas e o Teatro Nacional 
São João juntaram-se para le-
var o projeto cultural a várias 
cidades do Norte do País. Um 
“Programa Saltimbanco” que, 
tal como o nome indica, irá per-
correr vários concelhos. Des-
de o Porto, Arcos de Valdevez, 
Marco Canaveses e Cinfães, es-

te projeto irá passar também 
por Santo Tirso entre 13 e 15 
de agosto.

O Município de Santo Tirso 
tem, ao longo dos últimos 30 
anos, "feito uma forte aposta 
na cultura, seja na qualidade da 
programação cultural, seja em 
educar para a importância da 
arte”, sublinha Alberto Costa, 
presidente da autarquia. 

Com o objetivo de levar aos 
vários locais a arte do circo, é 
através das lendas e histórias 
de cada lugar que se irá desen-
volver toda a programação, as-
sociando o património natural 

e cultural. A exibição pretende, 
ainda, promover o encontro de 
gerações através da junção de 
espetáculos de circo em praça 
pública, com o intuito de criar 
novos laços identitários de cru-
zamento entre o património ma-
terial e o imaterial. 

“De volta à Praça” agrupa 
três abordagens à Arte Circen-
se, em três espetáculos conse-
cutivos. Com o Circo do Coliseu, 
o Rasto da companhia Erva Da-
ninha, o Circlus do Teatro de 
Palmilha Dentada e, ainda, as 
Oficinas de Circo e Marionetas, 
uma programação que convida 

toda a família a assistir. 
A entrada nos espetáculos 

será gratuita e serão cumpri-
das as normas emanadas pela 
DGS – Direção-Geral da Saúde. 
“De Volta à Praça” é um progra-

ma cofinanciado pelo Programa 
Operacional Regional do Norte 
(Norte 2020), Portugal 2020 e 
União Europeia, através do Fun-
do Europeu de Desenvolvimen-
to Regional (FEDER).

A s memórias do início 
do concelho de San-
to Tirso estão preser-
vadas no andar mais 
escondido da Biblio-

teca Municipal. As capas duras 
e páginas amareladas que en-
chem as várias estantes do Ar-
quivo Histórico Municipal são 
botões de teletransporte com 
a capacidade de contar as his-
tórias de vidas que remontam 
ao século XVII. O português ar-
caico, quase impossível de ler, é 
escrito com uma precisão e be-
leza distante da realidade atual.

Os cerca de três mil docu-
mentos que compõem o espó-
lio são sobretudo referentes à 
atividade municipal, aos quais 
se juntam, pontualmente, regis-
tos das paróquias ou juntas de 
freguesia. Longe de ser consi-
derado um depósito de docu-
mentos, o aquivo é uma porta 
aberta para conhecer a histó-
ria da região e a identidade da 
população que aqui se fixou.

Quem o consulta procura 
informações específicas sobre 
familiares falecidos, imóveis an-
tigos e, em muitos casos, factos 

que alimentem teses e estudos. 
As atas e documentos oficiais 
locais permitem perceber a for-
ma como era estabelecida a re-
lação com as instituições como 
a Câmara Municipal; os pedi-
dos de licenças relacionados 
com o comércio, a agricultura 
e a indústria ajudam a traçar 
a linha evolutiva da atividade 
económica. O arquivo é vasto e 
transversal a várias áreas que 
tocam a expressão da crença 
religiosa, as eleições, o recen-
seamento militar, a cultura, a 
arte, a emigração ou o turis-
mo e permitem desenhar um 
retrato fiel das épocas que nos 
habituamos a ler em livros de 
História.

Situado numa sala climati-
zada, onde a temperatura e a 
humidade são controladas, de 
forma a garantir a conservação 
dos documentos, o Arquivo his-
tórico Municipal vai sendo en-
riquecido ao longo dos anos. 
Os documentos são minucio-
samente tratados e os assun-
tos categorizados.

Preservá-los e assegurar a 
sua conservação é uma preo-

cupação diária que a era digi-
tal veio facilitar. A digitalização 
de todo o arquivo tem sido fei-
ta paulatinamente tentando, 
por um lado, dar resposta aos 
pedidos e, por outro, evitar o 
excessivo manuseamento dos 
documentos.

Guardar e preservar a me-
mória do concelho de Santo 
Tirso é o principal objetivo do 
Arquivo Histórico Municipal. 
Nesse sentido, foi criada, em 
2015, a iniciativa “Documentos 
em destaque”. Mensalmente é 
divulgado um tema da docu-
mentação existente no reposi-
tório. O mês de junho teve como 
foco os registos das Cônguras, 
onde se pode encontrar as con-
tribuições em Santo Tirso. Esta 
atividade levou a que a procura 
destes documentos aumentas-
se, principalmente aqueles que 
são expostos.

A importância dos arquivos 
é assinalada anualmente a 9 de 
junho, onde o Dia Internacional 
dos Arquivos é celebrado com 
intuito de preservar a memória 
herdada, através de uma via-
gem pelo tempo. 

A rúbrica “Mês a mês, um 
olhar sobre…” teve, em junho, 
Lídia Jorge como protagonis-
ta. Reconhecida no panorama 
da literatura portuguesa con-
temporânea, nasceu em Bo-
liqueime (Algarve), iniciando 
a sua carreira como escritora 
em 1980, com o lançamento 
da obra e romance “O Dia dos 
Prodígios”. 

As suas obras têm valido 
o sucesso nacional e interna-
cional. Prova disso é a receti-
vidade do público e da crítica, 
as repetidas edições publica-
das, as traduções para outras 
línguas, as teses e os ensaios 
académicos que vão sendo 
apresentadas em vários paí-
ses, os volumes monográficos 
que se debruçam sobre a sua 
criação literária e os prémios 
que tem vindo a receber. “O 
Cais das Merendas“(1682) e 
“Notícia da Cidade Silvestre” 
(1884), foram ambos distin-
guidos com o Prémio Literário 
Município de Lisboa. 

Para além destes, Lídia Jor-
ge recebeu, também, o Grande 
Prémio da Associação de Es-
critores (2002), o Prémio In-
ternacional da Literatura da 
Fundação Günter Grass (2006), 
o Prémio Luso-Espanhol de Ar-
te e Cultura (2014), o Grande 
Prémio da Literatura dst (Do-
mingos da Silva Teixeira), em 
2019 e, mais recentemente, o 

Prémio FIL de Literatura em 
Línguas Românticas de Gua-
dalajara (2020). É de salientar, 
ainda, que enquanto Presiden-
te da República, Jorge Sampaio 
em 2005 condecorou a autora 
com a Grã-Cruz da Ordem do 
Infante D. Henrique. 

Lídia Jorge, uma autora de 
romances, contos e de uma 
peça de teatro, desde muito 
jovem que também escreve 
poesia, contudo apenas em 
2019 publica o seu primeiro 
livro sobre este género lite-
rário, intitulado “O Livro das 
Tréguas”. 

Reabertura da Biblioteca 
Municipal de Santo Tirso

 A Biblioteca Municipal de 
Santo Tirso funciona, neste 
momento, de segunda a sex-
ta-feira, das 09h00 às 13h00 
e das 14h00 às 18h00 e aos 
sábados, das 14h00 às 18h00. 
Quem visitar este espaço de-
verá cumprir as regras da DGS, 
tais como o uso de máscara e 
a manutenção da distância de 
segurança. 

É de realçar que está proi-
bida a presença de mais de 
cinco pessoas por 100 m2. 
Quanto ao acesso aos livros 
e a documentos, esta é ape-
nas feita pelos funcionários. 
Depois de consultados, devem 
ser colocados no espaço cria-
do para o efeito. 

O Centro Cultural Munici-
pal de Vila das Aves (CCMVA) 
retomou as atividades para 
pais e f ilhos no passado dia 
12 de junho. “Ninho” propôs 
uma sessão de histórias e 
músicas para bebés, dos três 
meses aos três anos, uma tri-

logia de narração, música e o 
uso da expressão corporal.

Foi a partir do conto “O Ni-
nho do Urso Gaspar”, de Inês 
Montalvão, que todas as ativi-
dades se desenvolveram. Uma 
experiência sensorial, perfor-
mativa e sonora para partilhar 

em família, foi a proposta do 
coletivo “Som de Algodão”, 
pensada para a primeira in-
fância, através da aprendiza-
gem, diversão e musicalidade. 

Estimular afetos
O espetáculo que preten-

de promover a leitura, alia 
a experimentação sonora e 
coreográf ica, a performance 
criativa e a expressão dramá-
tica como forma de estimular 
vínculos, afetos e a curiosida-
de pela experiência ar tística 
vivida no “casulo” familiar. 

A sessão teve a duração de 
35 minutos e lotação limitada 
a 20 crianças acompanhadas 
por um adulto. A iniciativa de-
correu de acordo com todas 
as regras de segurança exi-
gidas pela Direção-Geral da 
Saúde.Biblioteca Municipal pode ser visitada de segunda a sábado

Circo do Coliseu – 13/08 – espetáculo que reúne artistas e 
números de renome nacional e internacional.
Circlus – 14/08 – espetáculo que reúne temas do circo como 
a música e o humor.
Oficinas de Circo e Marionetas – 14/08 – o enfoque principal 
serão as lendas e as histórias locais de cada terra.
Rasto – 15/08 – o objetivo é fazer o público pensar na rela-
ção entre o corpo e a máquina e, também, a forma como o ru-
ral e o urbano estão interligados.

“De Volta à Praça” 
traz o circo a Santo Tirso

Mês de junho 
celebrado com Lídia Jorge

Biblioteca assinala 
Dia dos Arquivos 

Histórias e músicas para bebés no CCMVA
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A Fábrica de Santo 
Thyrso recebeu, ao 
longo de cinco dias, 
jovens de Portu-
gal e Espanha para 

mais uma residência interna-
cional AYCH. Proporcionar aos 
participantes a oportunidade 
de beneficiarem de know-how 
especializado para potenciar 
os seus projetos foi o grande 
objetivo.

Direcionada a jovens entre 
os 16 e os 30 anos que inte-
graram os programas de In-
cubação do Atlantic Youth 
Creative Hubs – AYCH, a últi-
ma residência Internacional do 
projeto realizou-se em Santo 
Tirso. A iniciativa juntou 10 jo-
vens dos parceiros de Espanha 

(Vida Lactea - Lugo) e Portu-
gal (Município de Santo Tirso) 
que frequentaram workshops e 
realizaram um conjunto de visi-
tas a locais de interesse estra-
tégico para o desenvolvimento 
dos seus projetos.

“O AYCH veio trazer uma no-
va forma de encarar o papel da 
juventude no desenvolvimento 
de soluções para os desafios 
da atualidade”, acredita o pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, 
lembrando que “esta residência 
internacional veio dar-lhes ain-
da mais ferramentas para que 
consigam apostar em ideias 
sustentáveis e inovadoras que 
respondam às reais necessida-
des do mercado”.

Para os cinco dias foi de-
senvolvida uma programação 
adequada às áreas dos partici-
pantes, nomeadamente através 
de workshops de design gráfi-
co, prototipagem, web & app 
development e o desenvolvi-
mento de modelos de negócio, 
inovação e sustentabilidade.

Paralelamente, foram leva-
das a cabo visitas de estudo ao 
Centro de Engenharia e Desen-
volvimento de Produtos (CEIIA), 
às oficinas da Escola Superior 
de Media Artes e Design e ao 
Projeto World of Wine, de modo 
a dar a conhecer projetos inova-
dores, assim como os equipa-
mentos e tecnologias utilizados 
para o seu desenvolvimento.

“O facto de termos conse-

guido realizar esta residência 
na fase final do projeto, rece-
bendo jovens de Espanha e 
cumprindo sempre todas as 
regras de segurança, é de-
monstrativo da capacidade de 
adaptação e resiliências que 
fomos adquirindo com a pan-
demia”, adianta Alberto Cos-
ta. O autarca está convicto de 
que receber uma iniciativa des-
te género na Fábrica de San-
to Thyrso “irá, certamente, ser 
um importante marco no lega-
do AYCH por garantir o aprofun-
damento de competências que 
irão permitir aos jovens desem-
penhar, no futuro, um importan-
te papel no desenvolvimento 
económico e social do Espaço 
Atlântico e da União Europeia”.

O programa Cuida-te+ do 
Instituto Português do Des-
porto e Juventude, à qual o 
Município de Santo Tirso está 
associado, tem como principal 
objetivo a promoção da saú-
de juvenil e os estilos de vida 
saudável. 

No dia 1 de junho, decorreu 
a segunda das três ações apro-
vadas na área da educação pa-
ra a saúde. A iniciativa, com o 
tema “Escola de Inclusão para 
a Dança: eu tu estás up”, juntou 
jovens da ASAS (Associação de 
Solidariedade e Ação Social de 
Santo Tirso) onde a dança foi o 
foco principal. 

Programa destinado  
a jovens em situação  
de vulnerabilidade

Este programa é destinado 
a jovens entre os 12 e os 25 
anos de idade, nomeadamen-
te aqueles que se encontram 
em situação de vulnerabili-
dade ou de exclusão social. 
Desta forma, este género de 
atividades pretende promover 
a normalização do desenvol-
vimento biopsicossocial dos 
jovens, quer ao nível do auto-
conhecimento e autocontrole, 
quer desbloqueando barreiras 
comunicacionais e impulsio-
nando comportamentos regi-
dos pela ética.

“Escola de Inclusão para a 
Dança” foi a segunda de três 
iniciativas dirigidas aos mais 
jovens que a Câmara Municipal 
de Santo Tirso irá impulsionar. 
Está ainda prevista uma outra 
ação, onde o teatro vai ser o 
enfoque para potenciar hábitos 
de vida mais saudáveis. 

Cada uma destas atividades 
é adequada aos projetos de vi-
da de cada um dos jovens, de 
forma a garantir a promoção 
e o desenvolvimento das suas 
próprias competências. 

Prevista está ainda uma ati-
vidade onde a dança é utilizada 
como ferramenta potenciadora 
na Educação.

Agora, já pode deixar 
o seu nome no mapa 
de Santo Tirso

A sua história está escrita nos seus 
terrenos. Os marcos que só você conhece 
e a terra que mais ninguém pisa. Por isso, 
proteger as suas raízes e valorizar o seu 
legado está nas suas mãos. 

Identifique e registe os terrenos que 
são seus, de forma simples e gratuita, 
em bupi.gov.pt

T 252 809 127 • bupisantotirso@cm-stirso.pt

Iniciativa juntou jovens provenientes dos parceiros espanhol e português do projeto AYCH

Santo Tirso promoveu 
residência internacional 
para jovens 
empreendedores

Workshop 
promove 
educação 
através da 
dança
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Nascido e criado em Santo 
Tirso, desde pequeno, Álva-
ro Forno tem dedicado parte 
dos seus dias ao trampolim. 
Hoje com 15 anos é o cam-
peão nacional juvenil desta 
modalidade.

Desde cedo que o caminho 
do jovem atleta se cruzou com 
o trampolim. Com apenas 4 
anos começou a frequentar gi-
nástica infantil no Ginásio Clu-
be de Santo Tirso. “Eu queria 
um trampolim, como quase to-
das as crianças e a minha mãe 
colocou-me cá”, recorda. Ainda 
antes de fazer os 5 anos de ida-
de, Álvaro Forno passou para a 
categoria da pré-competição. 

Com a aptidão que tinha 
para aprender rápido, come-
çou a fazer mortais em cima 
do trampolim, como o próprio 
comenta: “na pré-competição 

fui dos poucos que comecei a 
fazer mortais nos trampolins, 
enquanto os outros ficavam-se 
pelos saltos mais simples”. De 
dois treinos por semana, pas-
sou para todos os dias a sua 
dedicação a esta modalidade. 

Ao longo dos tempos o atle-
ta foi participando em compe-
tições nacionais e recebendo 
várias medalhas. É aos 11 anos 
que participa na sua primeira 
prova oficial. Sem noção que 
poderia já receber pontos para 
ir a provas de maior dimensão, 
o que Álvaro mais gostava, e 
gosta, é de saltar. “Eu gostava 
de saltar e de ir a provas, mas 
nesta altura nem tinha bem no-
ção que já dava acesso a mun-
diais”, comenta o jovem atleta. 
Álvaro não desistiu e no ano 
seguinte conseguiu ficar apu-
rado para o Mundial da Rússia 
de 2018.

A Covid-19 e as mudanças no 
Desporto

Os treinos de Álvaro For-
no sofreram alterações com 
a pandemia. “Houve uma al-
tura que todos os desportos 
pararam e eu só fazia treino 
físico em casa”. Atividade que 
não gostava e sentia a falta 
da tela de salto do trampolim. 
Durante a segunda vaga, “co-
mo o pavilhão não teve que 
fechar e os atletas de alto ren-

dimento tinham autorização 
para treinar”, foi mais fácil pa-
ra o atleta ultrapassar esta fa-
se pandémica. 

Esta longa experiência com 
o trampolim, não o fez decidir, 
ainda, o quer fazer no futuro 
a nível académico. Gostava de 
seguir algo relacionado com o 
que mais gosta – Desporto -, 
mas ainda não pensou bem no 
assunto nem que saída profis-
sional gostava de seguir.  

Quanto ao trampolim e aos 
objetivos a curto prazo, Álvaro 
não tem dúvidas. “Neste mo-
mento estou a participar em 
provas de apuramento que 
dão acesso ao Mundial de Ba-
ku e, depois, gostava de ir ao 
Europeu”. Ainda com uma car-
reira pela frente, Álvaro tem o 
sonho de participar nos jogos 
olímpicos, que irão ser, certa-
mente, um dos pontos altos da 
sua carreira como atleta. Jovem promessa garantiu o apuramento para o campeonato do mundo

Aos 15 anos, Álvaro Forno destaca-se na modalidade do trampolimYOGA 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

FIIN 2020 Festival Internacional de Imagem 
de Natureza
Exposição Itinerante

O Município de Santo Tirso acolhe a Exposição Itinerante do Festival 
Internacional de Imagem de Natureza (FIIN2020), organizada pelo Município 
de Vila Real, com o objetivo de promover o debate e refle¬xão da sociedade 
para a necessidade de conservação e preservação da biodiversidade. 

A mostra apresenta-se dividida em três temáticas específicas - Expo¬sição 
de Fotografia da Biodiversidade, Exposição de Desenho Cientí¬fico e de 
Natureza e Exposição de Imagem Juvenil de Natureza - e é complementada por 
uma sessão de curtas-metragens de cerca de 60 minutos, que nos permitem 
descobrir e conhecer um pouco mais o nos¬so património natural.

Sessão de Curtas-Metragens sobre Biodiversidade
07 e 14 JUL / 15H00 – Auditório da Biblioteca

Entrada gratuita – inscrição prévia obrigatória 252 833 428  
ou servicoeducativo@cm-stirso.pt

A Mamoa da Ermida
Exposição – Centro Interpretativo do Monte Padrão

Exposição acerca da escavação realizada na Mamoa da Ermida, em Santa 
Cristina do Couto, como forma de minimização de impacte da construção 
de um empreendimento fabril, resultado das medidas de salvaguarda do 
património cultural do concelho, desenvolvidas e implementadas no âmbito 
do Plano Diretor Municipal. Os conteúdos da exposição foram desenvolvidos 
tendo por base os resultados e vestígios arqueológicos recolhidos durante 
a intervenção, pretendendo divulgar e valorizar o Património Arqueológico e 
tendo como público-alvo a comunidade académica e a população em geral.

Terça a sexta-feira: 09h00 – 13h00 / 14h00 – 17h30  
Sábado e domingo: 14h00 – 19h00

Maria Beatitude – Percurso Remémoro    
Exposição – MIEC

Este projeto revela um percurso envolto numa névoa translúcida composta por 
layers misteriosos que resguardam pensamentos e que se transforma numa 
bruma densa onde o branco de tão cerrado e quase compacto, parece uma tela 
nova que espera ser intervencionada com uma ideia, com um novo conceito.
Trabalhos cuja leitura parece obedecer a uma cadência, a uma sensação de 
ritmo provocada por objetos, mensagens e cores.
Procedimentos e metodologias criativas são apresentados de forma metafórica. 
Analogias entre o trabalho de atelier, a passagem do tempo ou histórias que 
poderiam ter sido reescritas por uma leitura rápida e diagonal, são apresentadas 
em instalações longitudinais que assinalam um trajeto que pede para ser 
seguido por um corredor quase sem fim.
Uma exposição onde a palavra está sempre presente de modo a poder guardar 
pedaços de histórias para compor narrativas completas ou apenas para sublinhar 
ideias.
Um trajeto composto por infindáveis lembranças retiradas de secções específicas 
da vida sobre episódios marcantes, ou não, que poderiam estar arquivadas numa 
biblioteca privada onde vivências e memórias reminiscentes estão guardadas, 
bem embrulhadas e fechadas, umas para que estejam sempre presentes e não 
desapareçam, outras apenas para nunca mais serem relembradas.

Terça a sexta-feira: 09h00 – 12h30  / 14h30 – 17h30 
Sábado e domingo: 14h00 – 19h00

05 A 16 JULHO

18 JUNHO A 19 SETEMBRO

21 MAIO A 03 SETEMBRO
Álvaro Forno é um dos 

atletas mais promissores da 
sua geração e, em 2019, foi 
eleito atleta revelação na Gala 
do Desporto de Santo Tirso. 
Com apenas 15 anos tem já 
no currículo o titulo de cam-
peão nacional de trampolim 

da I Divisão de Juvenis. O jo-
vem atleta garantiu o apura-
mento para o Campeonato do 
Mundo de Séniores e Compe-
tição Mundial por Grupos de 
Idade. A competição decor-
rerá na cidade de Tóquio, Ja-
pão, em finais de novembro.

PRÉMIO REVELAÇÃO

Álvaro Forno: o campeão 
nacional de trampolimAgenda 

Municipal
Junho e Julho
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