
3,3 milhões de euros 
para requalificar 
espaços públicos 

Santo Tirso 
conquista  
prémio Europeu 
de Promoção 
Empresarial

p. 09

Bombeiros têm 
novas Equipas 
de Intervenção 
Permanente

p. 11

400 alunos com 
manuais digitais  
no arranque  
do ano letivo

p. 06 e 07

Tarifa da água desceu 35%
p. 03

Acordo com a Indaqua permite aliviar orçamento das famílias e criar tarifário social

p. 04

santo
tirsoPROPRIEDADE

MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

JORNAL MUNICIPAL

EDIÇÃO Nº 34
SETEMBRO 2021

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

INFOMAIL



A o fim de seis meses 
de negociações, a 
Câmara Municipal 
de Santo Tirso e 
a Indaqua assina-

ram um acordo de alteração 
ao Contrato de Concessão do 
Serviço Público de Abasteci-
mento de Água, que garante 
uma redução de 35 por cento 
nas tarifas aplicadas à maioria 
dos utilizadores domésticos.

O acordo entrou em vigor 
no dia 20 de setembro, com a 
assinatura do acordo que evi-
tou a necessidade de o mu-
nicípio concretizar o resgate 
do contrato. “Aquilo que era 
a nossa principal preocupação 

foi alcançado, ou seja, a redu-
ção da fatura da água para os 
consumidores de Santo Tirso, 
que era até agora o Município 
com a tarifa média mais ca-
ra do País, representando um 
prejuízo e uma injustiça para 
as famílias aqui residentes”, 
disse o presidente da Câma-
ra Municipal, Alberto Costa.

Além da redução das tari-
fas, o acordo alcançado en-
volve, também a criação do 
Tarifário Social, que permitirá 
a isenção da tarifa f ixa para 
os utilizadores carenciados. 
Implica, ainda, a implementa-
ção do Tarifário para Famílias 
Numerosas, com uma estru-

tura tarifária mais vantajosa.
Para Alberto Costa, “o acor-

do de alteração que agora 
entra em vigor defende o in-
teresse público e concretiza 
um alívio dos orçamentos fa-
miliares e das empresas, além 
de prever um conjunto de ou-
tras medidas benéficas para 
o Município”.

“Se pensarmos no valor 
médio do consumo de água 
dos utilizadores domésticos 
em Santo Tirso, que ronda 
os 10 metros cúbicos, a re-
dução de 35 por cento no ta-
rifário, que agora entra em 
vigor, signif ica que uma fa-
mília que teria de pagar uma 

fatura de 22,01 euros passa a 
pagar 14,42 euros”, salientou. 
“Para essa família, isto signi-
f ica uma poupança anual de 
91,08 euros”, acrescentou Al-
berto Costa. 

Na opinião do autarca, “es-
te alívio dos orçamentos fami-
liares é tanto mais importante 
quanto se soma a outros já 
lançados pelo Município de 
Santo Tirso, nomeadamente 
através dos tarifários sociais 
em vigor para o saneamento 
e para os resíduos, cujo ciclo 
é agora possível fechar com o 
Tarifário Social para a água”.

Além da redução das tari-
fas, o acordo de alteração ao 

contrato prevê a antecipação 
de investimentos na rede de 
distribuição de água na ordem 
de 1,3 milhão de euros, que 
decorrerão entre 2022 e 2026.

Esta antecipação signif ica 
que, até 2026, o concelho de 
Santo Tirso passará a ter o seu 
território totalmente coberto 
pela rede de água pública, 
evoluindo da atual cobertura 
de 94,7 por cento para, prati-
camente, 100 por cento.

Como contrapartida para a 
alteração ao contrato de con-
cessão, a Câmara de Santo Tir-
so acordou com a Indaqua a 
prorrogação do termo do con-
trato por mais 15 anos.

Setembro é um mês de muitos desafios. Não só para as famílias, que reajus-
tam a gestão do dia-a-dia à realidade do regresso às aulas, mas também porque, 
em termos de combate à pandemia, caminhamos a par e passo para um cenário 
de maior esperança no regresso à normalidade. 

Em Santo Tirso, setembro é também um mês de reajustes e novas realidades. 
Fruto de seis meses de negociação com a Indaqua, conseguimos implementar 
a maior medida de natureza social das últimas décadas e reduzir as tarifas da 
água em 35 por cento. Esta é uma questão de defesa do interesse público que 
garante que Santo Tirso deixa de pagar a água mais cara do país. É, por isso, 
com um grande sentido de dever cumprido que vejo as novas tarifas entrarem 
em vigor já este mês, aliviando os orçamentos familiares.

A gestão Municipal hoje, como antes, segue uma estratégia que coloca a re-
solução dos problemas de todos no centro das prioridades e aposta no dinamis-
mo económico e na promoção de melhor qualidade de vida. É também por isso 
que continuamos a apostar na requalificação sustentável dos espaços públicos, 
que continuamos a expandir a oferta formativa do concelho, que avançamos com 
medidas que garantem o crescimento e desenvolvimento de Santo Tirso. Garan-
tir que este é o melhor Município para viver, visitar e trabalhar e onde ninguém 
fica para trás é o foco. Só assim faz sentido.

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Resolver os problemas de todos

Novas tarifas já estão em vigor e garantem uma redução de 35 por cento

Negociação entre a Câmara e a concessionária garantiu solução para problema antigo

Água mais barata  
em Santo Tirso graças  

a acordo com a Indaqua
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O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Tirso, Alber-
to Costa, apresen-
tou no início de 

julho o projeto de adaptação 
dos espaços públicos de Santo 
Tirso ao Plano de Mobilidade 
Urbana e Sustentável (PMUS) 
e as obras já estão no terre-
no. Um investimento de 3,3 
milhões de euros que deverá 
estar concluído em 2024.

“Será uma profunda trans-
formação e modernização de 
algumas das principais arté-
rias de Santo Tirso”, adiantou 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, na apresentação do 

projeto que decorreu, no Mu-
seu Internacional de Escultu-
ra Contemporânea. O autarca 
acredita que “a concretização 
deste projeto contribui não só 
para o desenvolvimento e a 
modernização do espaço pú-
blico, como também para a 
promoção da partilha entre di-
ferentes modos de transporte”.

Devolver a cidade às pes-
soas e promover a defesa do 
meio ambiente é o principal 
objetivo do plano de mobilida-
de urbana sustentável que, até 
2024, pretende dotar o con-
celho de mais de 20 quilóme-
tros de ciclovias; reestruturar 
os principais espaços públi-
cos da malha urbana em prol 

dos peões; apostar num ser-
viço intermunicipal de trans-
portes públicos e reorganizar 
o estacionamento.

Este projeto contempla al-
guns dos principais arruamen-
tos da cidade, nomeadamente: 
o nó rodoviário a norte do via-
duto da CP; a rua do rio Ave; 
a ponte sobre o rio Ave; a Ala-
meda dos Plátanos; a rotunda 
de acesso ao mosteiro; a Ave-
nida Soeiro Mendes da Maia; a 
rua Professor Doutor Fernando 
Augusto Pires de Lima; a Ave-
nida Sousa Cruz; a rua Dr. Oli-
veira Salazar (parcial); a rua 
do Olival; a rua Dr. Francisco 
Sá Carneiro; a rua Professor 
Pires Fernandes e a Rua Con-

de São Bento.
“Trata-se, sem dúvida, de 

um dos mais ambiciosos pro-
jetos que têm sido trabalhados 
pelo Município”, defende Al-
berto Costa, que está convicto 
de que “a obra terá um gran-
de impacto para a população”.     

Os trabalhos irão decorrer 
por fases e já iniciaram na rua 
Professor Doutor Fernando Au-
gusto Pires de Lima. “Temos 
uma previsão e seis meses 
para esta empreitada e, ten-
do em conta tratar-se de algo 
com uma enorme dimensão, 
iremos dando conhecimento, 
a par e passo, dos trabalhos 
realizados”.

A intervenção prevê a colo-

cação de piso em betuminoso; 
a redefinição das zonas de es-
tacionamento; a criação de zo-
nas de circulação partilhada; 
a execução de áreas de circu-
lação pedonal e zonas verdes; 
a colocação de infraestruturas 
para redes de águas pluviais; 
saneamento; rede elétrica e 
telecomunicações, assim co-
mo a instalação de ecopon-
tos e contentores de recolha 
de resíduos.

O investimento ascen-
de aos 3,3 milhões de euros, 
sendo 1 milhão e 233 mil f i-
nanciados pelo Programa Ope-
racional Regional do Norte 
– Norte 2020. A conclusão es-
tá prevista para julho de 2024.

Os 166 seniores que conclui-
ram o programa de formação e 
mentoria em competências digi-
tais, iniciado pela autarquia em 
2019, receberam os seus certifi-
cados. Realizado no âmbito do 
Plano Municipal de Competên-
cias Digitais, o primeiro a nível 
nacional, este projeto interge-
racional de literacia digital co-
locou 50 jovens voluntários do 
concelho, com idades entre os 
16 e os 30 anos, a transmitirem 
os seus conhecimentos, nos 
tempos livres, em oficinas pa-
ra grupos de pessoas idosas, 
grande parte das quais de Ins-
tituições de Solidariedade So-
cial (IPSS).

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Alberto Costa, acredita 
estar perante um projeto com 
real beneficio na vida das pes-
soas, com especial importân-
cia no período de pandemia. 
“Estávamos, em muitos casos, 
perante pessoas que nunca 
tinham tido qualquer contac-
to com as tecnologias e que 
acabaram por usar tudo o que 
aprenderam para fazer cha-
madas para os familiares, via 
Skype, por exemplo”.  O autar-
ca salienta, de resto, a compo-
nente humana que esteve na 
origem da criação deste pla-
no. “É inegável que este Plano 

veio ajudar a combater o isola-
mento, por um lado, e dar fer-
ramentas às pessoas para que 
possam acompanhar a evolu-
ção dos serviços e consigam 
resolver questões do dia a dia 
com autonomia, nomeadamen-
te no que diz respeito à saúde”.

As sessões de formação fo-

ram ministradas na Associa-
ção de Solidariedade Social de 
Areias (STASSA), na Santa Casa 
da Misericórdia de Santo Tirso, 
na Oficina da Escola Profissio-
nal do INA e nos espaços SAN-
TOTIRSO.PT de Santo Tirso e de 
Vila das Aves.

O Plano Municipal de Com-

petências Digitais foi lançado 
em 2018 e envolve um investi-
mento de 700 mil euros, desti-
nado à promoção de medidas 
e ações de formação, equipa-
mentos, programas e platafor-
mas informáticas, incidindo 
nos serviços da câmara e na 
sociedade civil.

Santo Tirso foi, pela pri-
meira vez, um dos municípios 
distinguidos no mais alto es-
calão do Galardão 2021 Ban-
deira Verde ECOXXI, que avalia 
as políticas e boas práticas em 
diferentes áreas da sustentabi-
lidade ambiental. Este galardão 
é uma iniciativa da Associa-
ção Bandeira Azul da Europa 
(ABAE).

A Bandeira Verde ECOXXI 
foi entregue numa cerimónia 
que, este ano, decorreu na Fá-
brica de Santo Thyrso e onde 

foram distinguidos 54 municí-
pios. Santo Tirso integra o es-
calão dos dez mais pontuados 
(Índice ECOXXI igual ou supe-
rior a 80 por cento).

O galardão tem uma periodi-
cidade anual e visa reconhecer 
os municípios que demonstram 
políticas e práticas de sustenta-
bilidade em diversas temáticas, 
designadamente a educação 
ambiental, cidadania e gover-
nança, alterações climáticas e 
turismo, entre outras.

Cabe a um conjunto de pe-

ritos, que compõem a Comis-
são Nacional ECOXXI, analisar 
e avaliar um total de 21 indi-
cadores de sustentabilidade, 
revistos anualmente. 

Em 2021, tendo em conta 
a necessidade de os municí-
pios participarem ativamente 
no combate e resposta à pan-
demia COVID-19, foi acrescen-
tado um novo indicador para 
avaliar as Medidas de Susten-
tabilidade em Contexto de Pan-
demia. Entre elas, as ações de 
apoio às empresas, emprego, 

famílias e associações adota-
das pelas câmaras municipais.

São, depois, revelados os 
municípios candidatos à Ban-
deira Verde ECOXXI que cum-
prem as metas estabelecidas 
pelo Programa, ou seja, que 
atingem um Índice igual ou su-
perior a 50 por cento.

No caso de Santo Tirso, cujo 
Índice final ultrapassou os 80 
por cento, sendo um dos mais 
altos a nível nacional, os indi-
cadores com melhor avaliação 
dizem respeito à Certificação 

de Sistemas de Gestão, Saú-
de e Bem-Estar, Ordenamento 
do Território, Qualidade do Ar 
e Informação ao Público, Va-
lorização do Papel da Energia 
na Gestão Municipal, Turismo 
Sustentável e Medidas de Sus-
tentabilidade em Contexto de 
Pandemia.

A vereadora do Ambiente, 
Ana Maria Ferreira, recebeu o 
Galardão Bandeira Verde ECO 
XXI em representação do pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa. 

Uma imagem do futuro da rua Dr. Fernando Augusto Pires de Lima, onde as obras já se iniciaram

Cinquenta jovens transmitiram conhecimentos a 166 seniores

700 
mil €
DE  INVESTIMENTO

Mais de três milhões 
de euros para adaptar 
espaços públicos ao PMUS

Seniores de Santo Tirso 
receberam certificados 
de Competências Digitais

Município recebe Bandeira Verde da sustentabilidade ambiental
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A Câmara Municipal de Santo Tir-
so distinguiu 46 alunos do concelho, 
que completaram o 6º, 9º, 10º, 11º e 
12º anos de escolaridade com prémios 
de mérito escolar relativos ao ano le-
tivo 2020/21. 

Num ano marcado pelas limitações 
impostas pela pandemia, Alberto Cos-
ta fez questão de destacar “a resiliên-
cia destes jovens alunos e, também, 
das suas famílias e de toda a comuni-
dade escolar, que fizeram um trabalho 
extraordinário face a tantas dificulda-
des, limitações e desafios que lhes fo-
ram impostos”.

“Estes prémios visam, por um lado, 
reconhecer o mérito dos alunos que se 

destacaram no passado ano letivo e, 
por outro, incentivar todos os jovens 
do concelho a investirem e apostarem 
na sua formação”, realçou o autarca.

O objetivo, acrescentou, é “poten-
ciar o sucesso escolar dos nossos alu-
nos e, simultaneamente, promover a 
formação de pessoas mais qualifica-
das, pois terão assim melhores ferra-
mentas para a construção do futuro”.

Este ano, o investimento total da 
Câmara Municipal nos prémios de 
mérito escolar ascendeu aos 13 150 
euros. Um valor que se traduziu, simul-
taneamente, numa forma de “atenuar 
as dificuldades económicas das famí-
lias”, conforme explicou Alberto Costa.

O Agrupamento de Escolas de S. Mar-
tinho, o Agrupamento de Escolas D. Dinis 
e a Escola da Ponte integram um proje-
to experimental a nível nacional que ga-
rante aos alunos a utilização de manuais 
digitais no ano letivo de 2021/2022. A 
medida chega, nesta primeira fase, a 
208 alunos dos 3º e 4º anos e a 198 
alunos dos 2º e 3º ciclos, e o objetivo é 
ser alargada durante as fases seguintes.

A medida enquadra-se na estratégia 
municipal de apoio à modernização e 
inovação tecnológica, promovendo um 
território mais inclusivo, inovador, criati-
vo e sustentável. O presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, 
está convicto de que esta “é mais uma 
garantia de que todos os alunos terão 
as mesmas oportunidades de aprender, 
experimentar e evoluir”.

“Nós assumimos a dianteira do pro-
cesso de transformação digital nas esco-
las do primeiro ciclo porque acreditamos 
que se tratam de recursos tecnológicos 
que promovem aprendizagens mais ino-

vadoras e criativas e porque queremos 
valorizar, também, as competências so-
ciais dos nossos alunos, o pensamento 
crítico, a autonomia e a capacidade de 
comunicação”, explica o autarca.

Nesse sentido, foram encetados es-
forços com o intuito de garantir que 
Santo Tirso fosse um dos municípios 
selecionados a nível nacional para a fa-
se-piloto de implementação dos manuais 
digitais. Como complemento, o Município 
vai ainda garantir a disponibilização de 
conteúdos pedagógicos, de base digi-
tal, com validação técnica e científica.

O Município de Santo Tirso tem traba-
lhado no sentido de dotar as escolas de 
“Salas do Futuro”, equipando todas as 
salas do 1º ciclo com painéis interativos, 
apoiando na aquisição de tablets, com-
putadores e hotspots e na utilização de 
equipamentos informáticos atribuídos às 
escolas, no âmbito do Programa Nacio-
nal Escola Digital – Rede Wifi. O inves-
timento total ronda já os 200 mil euros.

De visita à EB de S. Martinho, onde 

assinalou o arranque do ano escolar, 
Alberto Costa, sublinhou que “a educa-
ção é um pilar fundamental para a so-
ciedade e para o Município” e lembrou 
que “os manuais digitais vão permitir 
práticas mais sustentáveis e amigas do 
ambiente e evitar problemas de saúde 
associados ao transporte diário de mo-
chilas escolares com peso excessivo”.

Já Luís Oliveira, diretor do Agrupa-
mento, agradeceu o apoio da Câmara 
Municipal que, assegura, “tem propor-
cionado aos alunos a concretização das 
aprendizagens transversais, que são es-
senciais quer no seu percurso profis-
sional, quer enquanto cidadãos ativos, 
críticos e criativos”.

Para Maria João Horta, subdiretora 
da Direção-Geral de Educação, “as crian-
ças e os jovens merecem uma educação 
de qualidade” e a aposta nos manuais 
digitais caminha nesse sentido.” Este é 
um projeto-piloto, mas que queremos 
alargar para preparar as crianças e os 
jovens para o futuro”, conclui. Alberto Costa elogiou resiliência dos alunos

Medida chega, nesta fase, a 208 alunos dos 3º e  4º anos e a 198 dos 2º e 3º ciclos

6º ANO 
Escola Básica de S. Tomé Negrelos — Francisca Pimenta Coelho 
Escola Básica de Vila das Aves — Mafalda Pinto Lima 
Escola Básica de Agrela e Vale do Leça — Maria Pereira Moreira 
Escola Básica e Secundária D. Dinis — Eduardo Gentil António Leiras 
Escola Básica de S. Martinho do Campo — Dinis Brandão da Cunha 
Escola Básica de Santo Tirso — Tomás Lima Ferreira 
Colégio de Lourdes — Matilde Areal Ribeiro da Silva
Colégio de Santa Teresa de Jesus — Margarida Vilela Marques 
Instituto Nun’Alvres — Carolina Pimenta Monteiro 

9º ANO
Escola Básica de S. Tomé de Negrelos — Beatriz Santos Dias Ribeiro Pacheco
Escola Básica de Vila das Aves — Victória Silva Dias 
Escola Básica de Agrela e Vale do Leça — Ana Margarida Barbosa Patrício 
Escola Básica e Secundária D. Dinis — Inês Pinheiro Machado 
Escola Básica de S. Martinho do Campo — Bárbara Raquel Neto Ribeiro Leão 
Escola Secundária de Tomaz Pelayo — Simão Pedro Monteiro Martins 
Escola Profissional Artística Vale do Ave — Catarina Monteiro Mota Magalhães 
Escola Profissional de Serviços Cidenai — José Miguel Barbosa Teles 
Colégio de Lourdes — Inês Sofia Coelho Machado 
Colégio de Santa Teresa de Jesus — Gonçalo Manuel Fernandes Custódio 
Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento — Miguel Filipe Maia Amorim
Instituto Nun’Alvres — Leonor Gonçalves Rodrigues

10º ANO 
Escola Secundária D. Afonso Henriques — Ana Raquel de Sousa Casteleiro
Escola Secundária D. Dinis — Maria Teresa Gonçalves Castro 
Escola Secundária de Tomaz Pelayo — Sofia José Pinheiro da Silva 
Colégio de Lourdes — Mariana Ferreira Couto 
Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento — Raquel Ribeiro da Silva Moreira 
Escola Profissional de Serviços de Cidenai — Rocco Alejandro Caro Gonçalves 
Instituto Nun’Álvres — Vítor Sousa Matos
OFICINA–Escola Profissional do INA — Simão Moreira Alves

11º ANO 
Escola Secundária D. Afonso Henriques — Martim Neto da Silva 
Escola Secundária D. Dinis — João Miguel Ribeiro Passadiço 
Escola Secundária de Tomaz Pelayo — Luís Afonso Nogueira e Silva 
Colégio de Lourdes — Tiago Martins Ferreira
Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento — Isabel Cristina Ferreira Carneiro 
Escola Profissional de Serviços de Cidenai — Ana Rita Oliveira Gonçalves 
Instituto Nun’Alvres — Beatriz Cardoso Pereira 
OFICINA–Escola Profissional do INA — Maria João Pereira Machado 

12º ANO 
Escola Secundária D. Afonso Henriques — Gonçalo Francisco Carmo Leal
Escola Secundária D. Dinis — Inês Ferreira Gonçalves 
Escola Secundária de Tomaz Pelayo — Afonso Sampaio Furtado Palmeira
Escola Profissional Artística Vale do Ave — Diogo Manuel Araújo Pinheiro
Colégio de Lourdes — Gonçalo Nuno Pinheiro Coelho Figueiredo de Sousa
Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento — Catarina Alexandra Pedroso Ferreira 
Escola Profissional de Serviços de Cidenai — Cátia Soraia da Silva Queirós 
Instituto Nun’Alvres — Daniela Cristina Costa Lourenço 
OFICINA–Escola Profissional do INA — Ana Rita Gomes Ferreira

Prémios de Mérito Escolar 2020/2021

Alunos receberam 
prémios de mérito escolar

Projeto-piloto garante 
manuais digitais a 400 
alunos de Santo Tirso

BREVES

Cheque escolar 
beneficia 1900 
alunos
Pelo sétimo ano consecutivo a 
Câmara Municipal de Santo Tirso 
assinou um conjunto de protoco-
los com livrarias e papelarias do 
concelho, no âmbito da atribui-
ção do cheque escolar destina-
do aos alunos do 1º ciclo do en-
sino básico.
Segundo o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, “esta medida, que acon-
tece pelo sétimo ano consecuti-
vo, abrange cerca de 1900 alu-
nos, independentemente do seu 
posicionamento em termos de 
escalão de ação social escolar”.
O cheque escolar, no valor de 
25 euros por aluno, destina-se 
à aquisição de material didáti-
co e envolve a colaboração do 
comércio local através dos pro-
tocolos hoje assinados com oi-
to livrarias/papelarias. O inves-
timento total da autarquia é de 
47 500 euros.

Prolongamento de 
horário para crianças 
do pré-escolar
A Câmara Municipal de Santo Tir-
so continua a assegurar o pro-
longamento de horário dos alu-
nos do pré-escolar. No total são 
902 crianças que beneficiarão 
deste protocolo assinado com 96 
Associações de Pais e Encarre-
gados de Educação e duas Jun-
tas de Freguesia – Água Longa 
e Vila Nova do Campo. 
A medida é suportada pelo Mu-
nicípio de Santo Tirso, com um 
investimento de 282 mil euros, 
cabendo às entidades gestoras 
do serviço a colocação de 43 téc-
nicos de animação sociocultural 
que irão acompanhar as crian-
ças no período da manhã, após 
o encerramento das atividades 
letivas e, ainda, nos períodos de 
interrupções letivas, em horário 
completo.
Este prolongamento de horário 
é “por um lado, pensado para 
enriquecer o desenvolvimento 
da criança e, depois, vai ao en-
contro das necessidades dos 
pais”, adianta.
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O concelho de Santo 
Tirso subiu três po-
sições nas catego-
rias Visitar e Viver, 
ao nível das “me-

lhores cidades” do país. Este 
é um dos resultados do estu-
do da empresa independente 
Bloom Consulting. Atualmente, 
Santo Tirso é a 49ª melhor ci-
dade do país.

Esta empresa mede, anual-
mente, o impacto da marca de 
308 municípios portugueses em 
matéria de visibilidade e promo-
ção territorial, e avalia-os nas 
categorias de Negócios (Inves-
timento), Visitar (Turismo) e Vi-
ver (Talento).

A Bloom Consulting, empresa 
independente especializada na 
elaboração de rankings, volta, 
no ranking de 2021, a dar des-
taque a Santo Tirso como uma 
das melhores cidades para vi-
ver. No total de 308 Municípios, 
Santo Tirso ocupa a 49ª posição, 
quando em 2013 surgia na 60ª.

Na categoria de Investimen-
to, o concelho encontra-se na 
35ª posição. Já em Visitar está 
em 67º lugar e em Viver em 49º, 
ambos com uma subida de três 
lugares na tabela, face a 2019.

Na tabela dos 86 concelhos 
do Norte, mantém a 16ª posição, 
conquistada em 2019. O mes-
mo acontece na área de Investi-
mentos e na categoria Viver. Na 

primeira conserva o 14º lugar e 
na segunda, o 17º. Já em Visitar 
sobe um lugar, passando da 22ª 
posição, em 2019, para 21ª.

Alberto Costa, presidente 
da Câmara Municipal, sublinha 
que “apesar da situação pan-
démica, o Município não parou, 
continuou a apostar no seu de-
senvolvimento, apoiando as 
pessoas e as empresas garan-

tindo condições para viver, visi-
tar e trabalhar”.

O autarca destaca que “o in-
vestimento e a aposta na qua-
lidade de vida são essenciais 
para que a população possa 
usufruir do concelho onde vive e 
para ajudar projetar o Município 
e atrair empresas” e congratula-
-se por “ver o trabalho levado a 
cabo no Município reconhecido”.

Os equipamentos de Wi-Fi 
instalados em edifícios e es-
paços públicos de Santo Tirso 
já se encontram em funciona-
mento, permitindo o acesso li-
vre à Internet.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Alberto Costa, no pas-
sado dia 03 de agosto visitou e 
testou alguns dos postos. O au-
tarca referiu que “estes equipa-
mentos Wi-Fi resultam de dois 
financiamentos, no âmbito das 
iniciativas WIFI4EU e WIFI TU-
RISMO, que permitem o acesso 
livre à Internet num total de 11 
locais, onde os cidadãos po-
dem ligar-se de forma gratuita”. 

Os pontos WIFI4EU estão lo-
calizados em diversos edifícios 
públicos do concelho, nomea-
damente na Fábrica de Santo 
Thyrso, no MIEC/Museu Muni-
cipal Abade Pedrosa, na Central 
de Camionagem, na Piscina Mu-
nicipal e no Pavilhão Municipal.

No caso dos pontos WIFI TU-
RISMO, que visam dotar os es-
paços públicos de acesso livre 
à Internet, encontram-se loca-
lizados no Largo Coronel Bap-
tista Coelho, na Praça Conde de 
S. Bento, na Praça 25 de Abril, 
no Centro Cultural Municipal de 
Vila das Ave, na Biblioteca Mu-
nicipal e no Parque Urbano Sa-
ra Moreira.

O acesso livre à Internet, 
nestes pontos, é possível não 
só para os munícipes, mas tam-
bém para todos aqueles que 
visitam o concelho de Santo 
Tirso. 

Na visita aos equipamentos, 
Alberto Costa esteve acompa-
nhado pelo presidente da As-
sociação Comercial e Industrial 
de Santo Tirso (ACIST), André 
Gonçalves, pelo presidente da 
Junta de Freguesia da União de 
Freguesias de Santo Tirso, Cou-
to (Santa Cristina, São Miguel) 
e Burgães, Jorge Gomes, e pela 
vereadora com o pelouro dos 
Sistemas de Informação, Síl-
via Tavares. 

A Câmara Municipal de Santo Tirso 
e a Associação Empresarial de Portu-
gal (AEP) assinaram um protocolo de 
cooperação que visa o apoio à inter-
nacionalização das empresas do con-
celho e, simultaneamente, a ajuda à 
captação de investimento nacional e 
internacional.

No que respeita à internacionaliza-
ção, o protocolo tem como foco prin-
cipal a prestação de apoio às micro, 
pequenas e médias empresas (PME) 
de Santo Tirso, designadamente ao 
promover e facilitar a participação em 
missões empresariais e feiras inter-
nacionais nos mercados externos. De 
igual modo, a AEP passará a integrar 
empresas do concelho de Santo Tirso 
nas missões empresariais que venham 
a organizar em território nacional, sem-
pre que se justif ique e seja possível. 

“Este protocolo dá continuidade a 
um trabalho de cooperação já existen-
te entre o Município de Santo Tirso e 
a AEP, resultando do empenho des-
tas duas entidades no incremento da 
competitividade das empresas, na ca-
pacitação do seu capital humano e na 
atratividade do território para o aco-
lhimento do investimento, nacional ou 
internacional”, explicou o presidente 
da autarquia, Alberto Costa. 

Diplomacia Económica
“Ainda no âmbito deste acordo, 

através do seu know-how e das mis-
sões em que participa, a AEP irá apoiar 
o Município ao nível da diplomacia eco-
nómica, tendo em vista a captação de 
investimento através da identif icação 
dos players que possam estar interes-
sados em instalar-se no nosso conce-
lho”, acrescentou. 

Entre as várias iniciativas de coo-
peração, o protocolo prevê, também, o 
acesso facilitado das empresas de San-
to Tirso ao Gabinete de Apoio à Inter-
nacionalização da AEP, onde poderão 
recorrer a apoio técnico especializado. 

O protocolo contempla, ainda, a 
implementação de um projeto-pilo-
to destinado ao desenvolvimento de 
uma Área de Localização Empresarial, 
existente ou a constituir, com base 
nas valências que a AEP possui nes-
te domínio.

A Câmara Municipal de San-
to Tirso, através do INVEST 
Santo Tirso, alcançou o pri-
meiro lugar na categoria de 
“Promoção do Espírito de 

Empreendedorismo” dos European En-
terprise Promotion Awards (EEPA), uma 
iniciativa da Comissão Europeia, coor-
denada pelo IAPMEI (Agência para a 
competitividade e Inovação).

Esta distinção foi alcançada com o 
projeto “Talento Empreendedor e Criativo 
Santo Tirso”, desenvolvido pelo INVEST 
Santo Tirso, que o Município candidatou 
à edição de 2021 dos Prémios Europeus 
de Promoção Empresarial.

O projeto tem como objetivo a pro-
moção do emprego jovem e qualifica-
do, bem como o fomento da igualdade 
de oportunidades entre mulheres e ho-
mens, num ambiente cada vez mais di-
gital, sustentável e resiliente.

O presidente da Câmara, Alberto Cos-
ta, mostra-se satisfeito por ver distingui-
do o trabalho do Município nesta área e 
recorda que “este é o resultado de uma 
estratégia que tem estimulado e pro-

movido o talento empreendedor e cria-
tivo de Santo Tirso”.

“Para nós é claro que apostar no em-
preendedorismo, apoiar as ideias de ne-
gócio e impulsionar novos investimentos 
é reforçar e dinamizar o ecossistema 
empresarial de Santo Tirso”, defende 
Alberto Costa, lembrando todos os ca-
sos de sucesso que saíram dos vários 
programas de apoio à criação e desen-

volvimento de negócios do Município”.
“O AYCH e o Santo Tirso Empreende 

são exemplos inquestionáveis de que 
apoiar ideias originais, diferenciado-
ras e com impacto económico e social 
é vantajoso, não só para quem aposta 
na criação do próprio emprego, mas tam-
bém pela interação que é criada entre as 
grandes indústrias, as pequenas e mé-
dias empresas e os empreendedores”.

Dotar a população de ferramentas 
para fazer face aos desafios de futu-
ro, desenvolver as suas competências e 
apostar na excelência e desenvolvimen-
to dos seus projetos têm sido, de resto, 
eixos essenciais de atuação. 

Num universo de 54 candidaturas aos 
Prémios Europeus de Promoção Empre-
sarial, Santo Tirso conquistou o primeiro 
lugar na primeira categoria “Promoção 
do Espírito de Empreendedorismo”.

Esta não é a primeira vez que Santo 
Tirso conquista um prémio do género. Já 
em 2019, o INVEST Santo Tirso foi pre-
miado com um segundo lugar na cate-
goria de Desenvolvimento do Ambiente 
Empresarial.

Município assume, também, a dianteira da tabela dos 86 conscelhos do Norte, onde ocupa a 16ª posição

Distinção foi alcançada com o projeto "Talento Empreendedor e Criativo em Santo Tirso"

O estudo da Bloom Consulting 
tem como objetivo medir o valor 
da marca dos municípios, ten-
do em conta diversos indicado-
res económicos e sociais. Par-
tindo da questão – Por que são 
alguns municípios mais atrati-
vos do que os outros? –, resul-
taram os objetivos de avaliar o 
impacto das estratégias polí-
ticas, de urbanismo e de pro-
moção de cada município e o 
de identificar as potencialida-

des e fragilidades de todos os 
municípios portugueses, nas 
áreas do negócio, investimen-
to, talento e qualidade de vida.
Tendo como indicadores o núme-
ro de empresas do concelho, as 
dormidas e a população, a em-
presa que fez este estudo refe-
re que os dados permitem ava-
liar a atividade empresarial, a 
dimensão da indústria turística 
e os movimentos migratórios po-
pulacionais em cada município.

Em Negócios (Investimento) é 
avaliada a percentagem de no-
vas empresas sobre o total de 
empresas existentes. Já na ca-
tegoria Visitar (Turismo), foi ti-
da em consideração a taxa de 
ocupação hoteleira. E, em Viver 
(Talento) foram analisadas não 
só as taxas de desemprego e de 
criminalidade no concelho, mas 
também o poder de compra de 
cada munícipe, relativamente 
à media nacional.

PARÂMETROS AVALIADOS   Para nós é claro 
que apostar no 
empreendedorismo, 
apoiar as ideias de 
negócio e impulsionar 
novos investimentos é 
reforçar e dinamizar o 
ecossistema empresarial 
de Santo Tirso 

Alberto Costa
Presidente da Câmara  
de Santo Tirso

Santo Tirso destaca-se  
no ‘Ranking’ das melhores 
cidades do país

Pontos Wi-Fi  
garantem 
acesso livre  
à internet

Protocolo com a 
AEP garante apoio à 
internacionalização 
de empresas 

Município conquista  
1º prémio europeu  
de empreendedorismo
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A Câmara Municipal as-
sinou, em julho pas-
sado, um protocolo 
com a Autoridade 
Nacional de Emer-

gência e Proteção Civil (ANEPC) 
e as Associações Humanitárias 
dos Bombeiros Voluntários de 
Santo Tirso, dos Bombeiros Vo-
luntários Tirsenses e dos Bom-
beiros Voluntários de Vila das 
Aves para a constituição de 
novas Equipas de Intervenção 
Permanente (EIP). A comparti-
ção das equipas fica, em partes 
iguais, a cargo do Município e 
da ANEPC.

Cada uma das Associações 
Humanitárias tem, agora, uma 
nova EIP e, no total, a Câmara 
Municipal subsidia, assim, os 
bombeiros em mais de cerca de 
107 mil euros/ano, com o obje-
tivo de melhorar a eficiência da 
proteção civil e das condições 
de prevenção de socorro à po-
pulação do concelho de Santo 
Tirso, em matéria de acidentes 
e catástrofes.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, sublinhou aquando da 
assinatura do protocolo que 
“depois de, no Dia Municipal 
do Bombeiro, as corporações 
terem demonstrado a neces-
sidade de constituir novas 

Equipas de Intervenção Per-
manente, a Câmara Municipal 
encetou esforços para suprir 
essa necessidade e reforçar o 
socorro prestado à população”. 
Esforço esse que Alberto Cos-
ta garante ter sido recompen-
sado, já que “em pouco tempo 
foi possível avançar com o 
protocolo e garantir que San-
to Tirso terá mais três EIP em 
funcionamento”.

O autarca quis, ainda, re-
conhecer “todo o trabalho de-
senvolvido pelos Bombeiros 
em prol da comunidade”, as-
segurando que “a Câmara Mu-
nicipal continuará a ser um 
parceiro presente em todos os 
momentos”.

Constituídas por cinco bom-
beiros em regime de permanên-
cia, as EIP visam assegurar o 
socorro às populações, nomea-
damente em casos de incêndio, 
acidentes ou catástrofes. Cada 
Associação Humanitária do con-
celho passa, agora, a ter duas 
equipas. Com as seis totais, o 
investimento anual do Municí-
pio supera os 213 mil euros.

Este apoio vem juntar-se a 
um conjunto de incentivos da-
dos pela autarquia que, só no 
ano de 2020, investiu cerca de 
243 mil euros para apoiar as 
corporações de bombeiros. 

No âmbito das ações de 
compensação pela pandemia 
COVID-19, a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso aprovou a 
prorrogação da vigência das 
medidas de apoio económico 
ao comércio local até ao final 
do ano.

As medidas incluem a isen-
ção do pagamento de rendas 
dos estabelecimentos comer-
ciais que são propriedade do 
Município, nomeadamente Lar-
go Coronel Baptista Coelho, 
Central de Transportes, Casa 

de Chá, Bar do Complexo Des-
portivo Municipal, Bar da Praia 
Urbana e Café do Rio.

Mantém-se, também, a 
isenção de pagamento de ta-
xas das lojas e postos de ven-
da do Mercado Municipal, bem 
como das taxas de ocupação 
dos espaços da Feira Semanal 
e do espaço público ocupado 
pelas esplanadas dos estabe-
lecimentos de restauração e 
bebidas e quiosques.

As medidas de apoio in-
cluem, ainda, a isenção das 

taxas de publicidade e a au-
torização para instalação de 
esplanadas dos estabeleci-
mentos de restauração e be-
bidas e quiosques, incluindo 
a ocupação de lugares de 
estacionamento.

Por fim, mantém-se a isen-
ção de pagamento de taxas 
pelo exercício da atividade de 
comércio de retalho por ven-
dedores ambulantes no espa-
ço público.

Esta foi a última reunião de 
Câmara no atual mandato.

Cada corporação do concelho passa a ter duas EIP

Isençao de taxas continua em vigor

 Depois de, no Dia Municipal do Bombeiro, as corporações 
terem demonstrado a necessidade de constituir novas Equipas de 
Intervenção Permanente, a Câmara Municipal encetou esforços 

para suprir essa necessidade e reforçar o socorro prestado à 
população 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo Tirso

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

Corporações de Bombeiros  
têm novas Equipas  
de Intervenção Permanente

Medidas de apoio ao comércio local mantêm-se até ao final do ano
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A festa do ciclismo regres-
sou às ruas de Santo Tirso. Pri-
meiro foi com a quinta etapa da 
Volta a Portugal a terminar no 
alto de Nossa Senhora da As-
sunção, depois com a realiza-
ção do Grande Prémio JN.

A subida ao Santuário de 
Nossa Senhora da Assunção 
revelou-se, mais uma vez, um 
momento marcante para o ci-
clismo nacional, com duas das 
principais competições do ca-
lendário nacional a escolherem 
este percurso.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Alberto Costa, conside-
rou que “o regresso da Volta a 
Portugal e do Grande Prémio 
JN a Santo Tirso foram dias de 
grande alegria para uma terra 
que tem o ciclismo no seu ADN”.

No final da etapa da Volta 
a Portugal, em agosto, o dire-
tor-desportivo da competição, 
Joaquim Gomes, realçou, preci-
samente, as “fantásticas con-
dições” de Santo Tirso para a 

competição, destacando a pas-
sagem pela cidade e, sobretu-
do, “o espetáculo da subida até 
ao Santuário”.

No total, foram 171,3 qui-
lómetros percorridos entre 
Águeda e o Santuário de Nos-
sa Senhora da Assunção, numa 
etapa que ficou marcada pela 
primeira vitória na carreira, en-
quanto sénior, do jovem britâ-
nico Mason Hollyman, da Israel 
Cycling Academy.

Já no Grande Prémio JN, em 
setembro, o herói da cronoes-
calada de 7,4 quilómetros até 
à Nossa Senhora da Assunção 
foi o uruguaio Maurício Morei-
ra, da Efapel. 

Os ciclistas voltaram, de-
pois, a cruzar as estradas do 
concelho por mais duas vezes, 
com passagens por Vila das 
Aves, provenientes de Vizela, 
e saindo pela Agrela/Seroa e, 
no dia seguinte, entrando pela 
Agrela em direção ao concelho 
da Trofa.

Alberto Costa entrega prémio a Maurício Moreira

A escalada até à Assunção é sempre um duro desafio Mason Hollymann foi o vencedor desta etapa da Volta a Portugal

Presidente da Câmara foi um dos convidados do programa "Há volta", da RTP, junto ao santuário

Muitos adeptos de ciclismo na assistência

Alto de Nossa Senhora da Assunção recebeu Volta a Portugal e Grande Prémio JN

Festa do ciclismo regressou às estradas de Santo Tirso
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Já está concluído o campo de relva 
sintética na Escola Básica do Ave. O pro-
jeto, vencedor do Orçamento Participati-
vo Jovem (OPJ) 2018, proposto por Diogo 
Martins, Francisca Lázaro e Romão Igreja, 
contou com um investimento por parte 
da Câmara Municipal de 89 mil euros.

Durante a inauguração do novo equi-
pamento, que decorreu no mês de ju-
lho, o presidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto Costa, enalteceu o 
empenho dos três alunos que candidata-
ram o projeto que “contribui, agora, para 
melhorar o parque escolar do concelho”.

“É fundamental os jovens percebe-
rem que são importantes na construção 
das cidades e o impacto positivo que as 
suas ações podem ter na comunidade”, 
salientou o autarca.

Já a diretora do Agrupamento de Es-
colas D. Afonso Henriques, Severina Fon-
tes, mostrou-se orgulhosa por ter alunos 
empenhados “não só na apresentação do 
projeto, mas também na fase de votação”, 
referindo que tem agora alunos “ansio-
sos por poderem utilizar o novo campo”.

Em representação dos vencedores do 
projeto, Francisca Lázaro, disse estarem 

os três orgulhosos do resultado: “É grati-
ficante ver este campo concluído e saber 
que vai haver muitos alunos a usufruir 
dele durante muitos anos, e é para nós 
uma honra ver o nosso nome ligado a 
este espaço”.

O novo campo de relva sintética re-
presenta um investimento da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso de cerca de 89 
mil euros.

Implementado pela autarquia em 
2014, foram vencedores do OPJ, retros-
petivamente, os projetos: parque infan-
til adaptado; espaço de street workout 

e espaço desportivo em Monte Córdo-
va; relvado sintético do campo de jogos 
da Escola Básica do Ave; recuperação 
dos lavadouros de Monte Córdova; Praia 
Urbana; criação de sala snoezelen e di-
namização de um programa de deporto 
adaptado; Horta Urbana.

Anualmente, o Orçamento Participati-
vo Jovem conta com uma verba disponível 
de 120 mil euros, tendo como objetivo 
principal reunir opiniões e contributos da 
população jovem do concelho de forma a 
adaptar as políticas públicas municipais 
às necessidades dos jovens.

No dia em que comemorou 40 anos, 
o Monte Córdova Futebol Clube apro-
veitou a data especial para inaugurar 
o novo relvado sintético do complexo 
desportivo do clube. 

Este era um projeto ambicionado pe-
lo clube há algum tempo, que se tornou 
realidade com o apoio da Junta de Fre-
guesia de Monte Córdova e da Câmara 
Municipal.

O presidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto Costa, destacou “o 
trabalho em rede que juntou pessoas e 
entidades que em torno de um projeto 
que vai beneficiar toda a freguesia”. Mais 

valia também destacada pela presiden-
te da junta de freguesia, Andreia Correia 
que recorda a “forte vocação desportiva 
presente em Monte Córdova”.

Para Ricardo Carneiro, presidente do 
Monte Córdova FC “este foi um dia his-
tórico”, não só pelos 40 anos de vida, 
mas “pela realização de um sonho”. Ri-
cardo Carneiro não deixou de agradecer 
o esforço e dedicação de todos, uma vez 
que, acredita, “esta obra não é só impor-
tante para o clube”. “Criámos condições 
dignas para que todos possam praticar 
desporto e é um orgulho também para 
quem nos visita”, concluiu. 

Estão terminadas as obras 
de beneficiação e requalificação 
dos Edifícios de Habitação Mu-
nicipal em Rebordões e S. Tomé 
de Negrelo. As intervenções in-
serem-se num investimento mais 
alargado que pretende recuperar 
todas as habitações municipais 
do concelho, tornando-as ener-
geticamente mais eficientes.

“Nós, enquanto Câmara 
Municipal, temos vindo a dar 
o exemplo no que diz respei-
to à importância de garantir o 
conforto térmico das habita-
ções municipais”, sublinhou o 
presidente da Câmara, Alberto 
Costa. O autarca referiu ser “im-
perativo acabar com a pobreza 
energética”, já que “as pessoas 

têm o direito de viver em casas 
com boas condições, sem hu-
midades, sem deficiências no 
isolamento e onde não seja ne-
cessário gastar parte do orça-
mento familiar para manter a 
casa quente”.

As intervenções incluíram a 
aplicação de reboco térmico nas 
paredes exteriores, o reforço do 
isolamento térmico da cobertura 
do edifício, assim como a subs-
tituição de todas as caixilharias 
existentes por PVC equipado com 
vidro duplo e do esquentador por 
uma bomba de calor para prepa-
ração de água quente.

Para além do impacto na 
qualidade de vida da popula-
ção, estas requalificações as-

seguram, também, uma maior 
proteção do meio ambiente, já 
que garante a redução das emis-
sões de dióxido de carbono. 

As duas Habitações Munici-
pais inserem-se, agora, no leque 
de Complexos Habitacionais já 
intervencionado pelo Município 
de Santo Tirso e vêm garantir 
uma maior eficiência energética 
e conforto para os moradores.

O Complexo Habitacional 
de Rebordões, construído em 
2005, é constituído por um edi-
fício de quatro pisos com cinco 
blocos, num total de 36 frações 
onde vivem, atualmente, 80 pes-
soas. Em S. Tomé de Negrelos, 
as obras realizadas abrangem 
32 fogos existentes no edifício. 

O presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, visitou, no pas-
sado dia 09 de agosto, a nova 
sede da Junta de Freguesia de 
Água Longa, onde já se encon-
tra também a funcionar o res-
petivo Espaço Cidadão.

O novo edifício-sede foi 
projetado pelo arquiteto Jor-
ge Nuno Monteiro, visando a 
criação de um espaço que pri-
vilegiasse a facilidade de aces-
sos e a funcionalidade. 

“A Junta de Freguesia fun-
cionava em instalações pro-
visórias, sem as condições 
ideias para o atendimento ao 
público e o serviço à popula-
ção, pelo que é com grande 
satisfação que visito este es-

paço”, referiu Alberto Costa.
O presidente da Junta de 

Freguesia de Água Longa, Jo-
sé Pacheco, realçou o facto de 
se tratar de “um edifício de um 
piso só, sem degraus, com boa 
acessibilidade” e que beneficia 
da localização junto à Escola 
Básica de Arcozelo-Água Longa.

No novo edifício-sede encon-
tra-se já a funcionar o Espaço 
Cidadão de Água Longa, que ga-
rante o acesso da população lo-
cal a serviços da administração 
central, local e de entidades pri-
vadas que prestam serviços de 
claro interesse público. 

A construção do novo edi-
fício-sede e respetivos arran-
jos exteriores implicaram um 
investimento de 430 mil euros. 

Acompanhado pelo presi-
dente da Junta de Freguesia, 
Paulo Bento, Alberto Costa, 
realizou uma visita de trabalho 
a um conjunto de obras con-
cluídas na Agrela. A maioria 
das quais realizadas no âmbi-
to do plano de pavimentação 
de ruas em terra.

A visita iniciou-se na Rua 
Nossa Senhora da Guia, se-
guindo-se a Rua Padre Damião, 
Rua Quelha da Presa, Rua dos 
Campinhos e Rua de Além Rio. 

“Quisemos verificar no local 
o resultado final destas inter-
venções, qua incluíram tam-
bém a construção de um muro 

na Rua Nossa Senhora da Guia 
e que foram financiadas pela 
Câmara Municipal e executadas 
pela junta de freguesia”, expli-
cou o autarca.

O plano de pavimentação de 
ruas em terra abrange todas as 
14 freguesias do concelho, num 
total de 20 quilómetros de ex-
tensão. Em Agrela, o investimen-
to ascende os 310 mil euros.

Na visita de trabalho, o pre-
sidente da Câmara pôde tam-
bém observar o andamento 
das obras em curso no par-
que de lazer e nos balneários 
e bancada do complexo des-
portivo da freguesia.

Romão Igreja, Francisca Lázaro e Diogo Martins submeteram a ideia ao orçamento participativo jovem de 2018

Edifício está localizado junto à Escola Básica de Arcozelo

Investimento nas habitações municipais de Rebordões ronda os 350 mil euros

Intervenção irá beneficiar toda a Freguesia

Em S. Tomé de Negrelos, a intervenção chegou aos 300 mil euros 

Escola Básica do Ave 
já tem novo sintético

Relvado sintético do Monte Córdova FC foi inaugurado

Junta de Freguesia de Água 
Longa já tem nova sede

Presidente da Câmara 
realizou visita de trabalho 
à freguesia de Agrela

Habitações 
Municipais 
requalificadas
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Santo Tirso foi, pelo sex-
to ano consecutivo, 
reconhecido como Mu-
nicípio Amigo do Des-
porto, tendo também 

sido contemplado com a Certi-
ficação de Qualidade do Progra-
ma de Atividade Física Sénior.

O diploma de Município Ami-
go do Desporto é atribuído pela 
plataforma Cidade Social e dis-
tingue Santo Tirso pela sua in-
tervenção no desenvolvimento 
desportivo, nos resultados des-
portivos e na adoção de pro-
cessos de melhoria contínua, 
durante o ano de 2021.

Para o presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, “este galardão 
reconhece o trabalho e o inves-
timento que tem sido feito ao 
nível da promoção do despor-
to e da atividade física, cujos 
resultados estão à vista com 
os sucessos alcançados pelos 
nossos atletas e clubes”.

Por outro lado, acrescen-
tou, “tem um significado es-
pecial ao dizer respeito a um 
ano que continuou marcado 
por inúmeras restrições devi-
do à pandemia da covid-19, com 

um forte impacto, também, na 
área do desporto, pelo que só 
com muito esforço, dedicação 
e empenho de todos foi possí-
vel renovarmos este sucesso”.

A distinção Município Ami-
go do Desporto avalia o traba-
lho desenvolvido pelas câmaras 
municipais, designadamente 
ao nível da organização des-

portiva, eventos, programas, 
equipamentos, estratégias de 
sustentabilidade e desporto 
solidário.

Certificação de Qualidade 
do Programa de Atividade 
Física Sénior

Santo Tirso recebeu, tam-
bém, a Certificação da Quali-

dade do Programa de Atividade 
Física Sénior, obtida no âmbito 
do Santo Tirso Ativo, que o Mu-
nicípio promove desde 2004.

“Trata-se de um programa 
muito importante ao nível da 
promoção da saúde dos nossos 
seniores e, também, do ponto 
de vista social, ao incentivar a 
prática regular de atividade fí-

sica e o convívio entre a nossa 
população de mais idade”, con-
siderou Alberto Costa.

O Santo Tirso Ativo abrange 
cerca de mil idosos e possibilita 
a realização de duas aulas se-
manais de ginástica de manu-
tenção e uma aula por semana 
de defesa pessoal, cobrindo to-
das as freguesias do município.

A Câmara Municipal de San-
to Tirso aprovou votos de lou-
vor à CAID, ao Ginásio Clube de 
Santo Tirso, ao Clube Desporti-
vo de S. Salvador do Campo e a 
alguns atletas. Na origem estão  
bons resultados desportivos, o 
espírito de sacrifício e o empe-
nho individual e coletivo.

Ao longos dos anos, o Muni-
cípio de Santo Tirso tem vindo 
“reconhecer o trabalho desen-
volvido nesta área não só por 
representar uma inspiração pa-
ra todos, mas também por pro-
mover o nome de Santo tirso 
além fronteiras”, sublinhou o 
presidente da Câmara Munici-
pal, Alberto Costa.

CAID
Arrecadou 10 medalhas no 

Campeonato Nacional de Té-
nis de Mesa, em Leiria, e nos 
Campeonatos de Portugal In-
dividuais de Ténis de Mesa, 
organizados pela Associação 
Nacional de Desporto para o 
Desenvolvimento Intelectual 
(ANDDI), em Vila Real.

GINÁSIO CLUBE 

DE SANTO TIRSO
O Ginásio Clube de San-

to Tirso foi reconhecido pe-
las conquistas alcançadas no 
Campeonato Nacional de Ténis 

de Mesa de Veteranos, reali-
zado na Figueira da Foz, e no 
Campeonato Nacional Base 
de Trampolins 2021, disputa-
do em Viana do Castelo duran-
te o mês de julho. Para além 
disso, a subida da equipa de 
voleibol sénior masculina à I 
Divisão e o trabalho da equi-
pa de voleibol masculina de 
sub-21, que se sagrou campeã 
nacional da II Divisão, ao ven-
cer a ‘f inal-four’ foram também 
destacados. A Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso atribuiu 
um voto de louvor ao Ginásio 
Clube de Santo Tirso, pelos tí-
tulos arrecadados nas modali-
dades de natação, ginástica e 

voleibol, nomeadamente pelo 
trabalho de Luís Figueiredo, 
Rute Teixeira, Maria João José, 
Álvaro Forno e Ricardo Santos

CLUBE DESPORTIVO 

DE S. SALVADOR 

DO CAMPO
Conquistou duas medalhas 

no Campeonato Nacional de 
Estrada em Atletismo, reali-
zado em Felgueiras. 

ATLETAS:
Sara Moreira conquistou o 

título nacional na categoria de 
Veteranos F35 e na prova de 

equipas femininas, no Cam-
peonato Nacional de Estrada 
em Atletismo. A atleta de San-
to Tirso arrecadou, também, 
o terceiro lugar na geral femi-
nina. João Correia conquistou 
um diploma olímpico nos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio 2020. 
No Campeonato Nacional de 
Estrada em Atletismo, realiza-
do em Felgueiras, Rafaela Fon-
seca alcançou o terceiro lugar 
em Veteranos F3 (Atletismo) 
e Carlos Costa subiu à tercei-
ra posição em Veteranos M35 
(Atletismo). Márcio Coelho foi 
campeão nacional da 2ª Divi-
são – Zona Norte na modali-
dade Pesca Desportiva de Rio. 

A Câmara Municipal de 
Santo Tirso formali-
zou uma nova par-
ceria com o CENFIM 
(Centro de Formação 

Profissional da Indústria Me-
talúrgica e Metalomecânica) e 
com o CICCOPN (Centro de For-
mação Profissional da Indústria 
da Construção Civil e Obras Pú-
blicas do Norte) que irá asse-
gurar o alargamento da oferta 
formativa no concelho.

O protocolo assinado com 
o CENFIM tem como objetivo 
garantir um maior leque de for-
mação especializada no setor 
metalúrgico, metalomecânico e 
eletromecânico. Já com a CIC-
COPN é focado na formação 
profissional no setor da cons-
trução civil.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, acredita que os acor-
dos “incrementam o trabalho 

em rede em prol da população, 
aproveitando os recursos e o 
know-how das Instituições de 
Formação que estão à nossa 
volta”.

 “Temos desenvolvido uma 
estratégia onde a oferta forma-
tiva é ajustada à empregabili-
dade do concelho, dando, por 
um lado, condições para que 
os jovens apostem na formação 
profissional sem sair de Santo 
Tirso e, por outro, garantindo 

às empresas aqui instaladas 
a existência de recursos hu-
manos com qualificações ade-
quadas às suas necessidades”, 
explicou o autarca.

O Município de Santo Tirso 
tem vindo a desenvolver pro-
jetos académicos no concelho, 
agindo como facilitador na for-
mação e aprendizagem e privi-
legiando o diálogo.

As formações irão aconte-
cer na Fábrica de Santo Thyrso.

A Câmara Municipal de San-
to Tirso enviou cerca de 20 mil 
livros destinados às escolas da 
Guiné-Bissau, a maioria dos 
quais resultam de uma campa-
nha de recolha promovida pela 
autarquia em agosto, em parce-
ria com a empresa Orto Thyrso.

Os livros doados têm como 
destino inicial a Associação de 
Jovens para a Promoção da Paz 
e Cooperação Transfronteiriça, 
uma Organização Não Gover-
namental (ONG) da Guiné-Bis-
sau, que se encarregará da sua 
distribuição.

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, “este é um exemplo de 
solidariedade com um valor ex-
traordinário, pois cada um des-
tes livros vai, certamente, fazer 
uma diferença enorme na forma-
ção proporcionada pelas esco-

las da Guiné-Bissau, onde existe 
uma grande carência de obras 
em língua portuguesa”.

“Quero expressar o meu pro-
fundo agradecimento às muitas 
famílias que se prontificaram a 
doar livros, entregando-os nos 
postos de recolha instalados na 

Biblioteca Municipal de Santo Tir-
so e no Centro Cultural Municipal 
de Vila das Aves”, acrescentou.

Alberto Costa agradeceu, 
ainda, à Orto Thyrso, empre-
sa parceira na promoção desta 
ação solidária, e ao seu adminis-
trador, Manuel Mesquita.

Distinção avalia desempenho das Câmaras Municipais ao nível das estratégias desportivas

Novos protocolos formalizaram parcerias com setores da construção civil, metalúrgico, metalomecânico e eletromecânico

CUIDAR

Para além dos protocolos 
agora celebrados, no con-
celho são já ministrados 
três Cursos Técnicos Su-
periores Profissionais do 
Instituto Superior de En-
genharia do Porto (ISEP) 
e dois da Escola Superior 
de Media Artes e Design 
(ESMAD). 

A SABER...

Programa Santo Tirso Ativo distinguido com certificado de qualidade

Município Amigo do Desporto 
pelo sexto ano consecutivo 

Atletas e Clubes homenageados

Santo Tirso envia vinte mil livros para escolas da Guiné-Bissau

Oferta formativa
alargada ao CENFIM
e à CICCOPN
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O s motores do Rali 
de Santo Tirso vol-
taram a fazer-se 
ouvir, após um ano 
de interregno devi-

do à pandemia. A dupla Adru-
zilo Lopes e Paulo Silva foi a 
vencedora na competição para 
o Campeonato Norte de Ralis, 
enquanto Armindo Araújo e Pe-
dro Queiroz foram os mais for-
tes na Prova Extra.

Ao contrário das edições an-

teriores, desta vez não se reali-
zou a tradicional super-especial 
noturna, devido a questões de 
segurança do público, impos-
tas pela COVID-19, mas não 
deixou de haver grande espe-
táculo, que atraiu os adeptos 
do automobilismo.

Alberto Costa, presidente 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, sublinhou a importância 
deste género de eventos para 
o concelho. “O Rali é uma das 

grandes iniciativas do Municí-
pio na área do Desporto, sobre-
tudo tendo em conta o facto de 
esta ser uma região com muitos 
amantes do automobilismo, e é, 
também, um importante fator 
para o turismo”, disse.

No final, a entrega de pré-
mios atraiu os espetadores à 
Praça 25 de Abril, onde todos 
os concorrentes desfilaram um 
a um e fizeram a habitual festa 
de fim de prova.

Adruzilo Lopes e Paulo Silva festejam a vitório ocm os elementos da equipa

Mesmo sem a super especial, o Rali de Santo Tirso atraiu muito público

Curvas sempre no limite

Alberto Costa entre Armindo Araújo e Pedro Queiroz no pódio da Prova Extra

Os carros do Rali de Santo Tirso atraíram muitos curiosos à Praça 25 de AbrilDomínio total da máquina no caminho para Monte Córdova

Prova regressou após interregno devido à pandemia

Motores do Rali de Santo Tirso voltaram a fazer-se ouvir
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D as paisagens edílicas 
ao ar livre, às vistas 
noturnas sobre a ci-
dade, passando pela 
imponência de fábri-

cas cuja história se confunde 
com a do têxtil, por claustros, 
mosteiros e museus, Santo Tir-
so é, cada vez mais, a escolha 
de produtores e realizadores de 
renome como cenário das suas 
produções.

Não é estranho, por isso, 
que pelo Município passem ato-
res bem conhecidos do grande 
público, como Albano Jeróni-

mo, Paulo Pires, Victória Guer-
ra, Custódia Gallego, Adriano 
Carvalho ou Carla Chambel.  

“Ver Santo Tirso escolhido 
como cenário para produções 
cinematográficas de figuras 
de renome do panorama cul-
tural só nos pode deixar orgu-
lhosos”, sublinha o presidente 
da Câmara Municipal de San-
to Tirso, Alberto Costa. Para 
além de defender que todo o 
apoio que a Câmara Municipal 
de Santo Tirso tem dado às pro-
duções cinematográficas se tra-
duz “numa forma de promover 

o concelho através do cinema”, 
o autarca acredita que “ajudar 
a concretizar estes projetos e 
trazer as rodagens para as ruas 
desperta a curiosidade da po-
pulação e atrai público para o 
cinema português”. 

Edgar Pêra, Carlos Ruiz 
Carmona e Dinis Leal Machado

“Não sou nada” é o nome 
da longa-metragem que trou-
xe Edgar Pêra, um dos grandes 
nomes do cinema português, 
à Fábrica do Rio Vizela para a 
rodagem de uma história ins-

pirada nos heterónimos de 
Fernando Pessoa. Com argu-
mento de Luís Costa Gomes e 
do próprio Edgar Pêra, “Não 
Sou Nada” conta com um elen-
co composto por vários nomes 
conhecidos do público portu-
guês, entre os quais Miguel 
Borges, Albano Jerónimo, Pau-
lo Pires, Miguel Nunes e Victó-
ria Guerra.

Carla Chambel e Rúben Gar-
cia protagonizaram, no Parque 
D. Maria II, uma das cenas da 
longa-metragem realizada por 
Carlos Ruiz Carmona, natural de 

Barcelona: “Arquitetura de uma 
impossibilidade”. Com produção 
de Joel Brandão, o projeto ex-
plora a relação extraconjungal 
de dois amantes.

O mais recente filme a ser 
rodado em Santo Tirso tem rea-
lização do avense Dinis Leal 
Machado e Custódia Gallego, 
Adriano Carvalho e Duarte Melo 
nos principais papeis. “Solda” é 
uma produção apoiada pela Câ-
mara Municipal de Santo Tirso 
e as rodagens avançaram em 
diversos pontos do concelho, 
nomeadamente o MIEC.

D urante três dias, San-
to Tirso recebeu o 
melhor das artes cir-
censes. O programa 
“De Volta à Praça” 

juntou circo, humor, marione-
tas e teatro no Parque Urbano 
Sara Moreira, nos dias 13, 14 e 
15 de agosto.

Pensados para toda a fa-
mília, os espetáculos foram 
pensados de modo a cumprir 
todas as regras de segurança 

e garantir que as diversas for-
mas de artes voltavam a es-
pelhar-se pelo território. Um 
projeto saltimbanco que per-
correu nove concelhos do nor-
te do país e juntou parceiros 
locais.

Em Santo Tirso foi com ca-
sa cheia que a população re-
cebeu o palhaço Rui Paixão, as 
danças e as acrobacias que, 
ao longo de três dias, decor-
reram ao ar livre e encheram 

o palco. “se dúvidas houvesse 
de que as pessoas estão com 
muita vontade de voltar a as-
sistir a espetáculos culturais e 
que estão dispostas a cumprir 
todas as regras, o sucesso des-
ta iniciativa veio dissipa-las”, 
refere o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa. 

“De Volta à Praça” juntou 
três abordagens à Arte Circen-
se, em três espetáculos e uma 

oficina de marionetas. A anima-
ção ficou a cargo do Circo coli-
seu do Porto Ageas, do teatro 
da Palmilha Dentada, o coleti-
vo Erva Daninha e a Oficina de 
Marionetas.

“De Volta à Praça” é um pro-
grama cofinanciado pelo Pro-
grama Operacional Regional do 
Norte (Norte 2020), Portugal 
2020 e União Europeia, através 
do Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional (FEDER).

Com voz de Ana Neto, Bru-
no Lopes (também guitarras e 
harmónicas), Céu Neiva, nas 
teclas e na guitarra elétrica, 
Diogo Silva no baixo e Jorge 
Braga na bateria, os L-Blues 
subiram ao palco do Centro 
Cultural Municipal de Vila das 
Aves no passado dia 25 de 
setembro.

Num concerto intimista e 
onde as restrições por causa 
da pandemia provocada pela 
Covid-19 continuam a ser ne-
cessárias, o auditório voltou a 
receber o público. Numa noite 
em que houve animação e mui-
ta música, o público presente 
teve a oportunidade de assis-
tir a vários estilos, folk, blues 
e rock, e também a repetição 
de um tema. 

Os L- Blues são uma cria-
ção de Bruno Lopes, do projeto 
“Guitarras Manhente: Escolas 
Rock”, e fazem uma homena-
gem à mitologia do pacto com 
o diabo de Robert Johnson e 
da encruzilhada dos Blues. A 
escola foi criada com o intuito 
de ensinar música a jovens e 
adultos de classes sociais com 
carências financeiras.

Em 2016, foi lançado o CD 
de estreia dos L-Blues e per-
mitiu à banda percorrer o país 
durante dois anos. Em 2018, 
lançam o disco vol.2 que foi 
gravado no AMP Studio com 
a produção do Paulo Miranda. 
Este é um disco de puro Rock 
N´Roll e Blues, com distribui-
ção digital a nível mundial nas 
principais lojas online.

O primeiro single, “Outono”, 
fez parte de muitas playlists 
de várias rádios nacionais, e a 
banda lançou, depois, o segun-
do intitulado “Ódio de Amor”. 
A tour vol. 2 2019 contou com 
cerca de 30 datas realizadas 
e várias aparições na televi-
são. Em 2020 a banda editou 
o seu terceiro disco, “Luz”, que 
conta com um conceito poé-
tico português baseado na 
“Esperança”.

OUTRAS PRODUÇÕES 

QUE PASSARAM 

POR SANTO TIRSO

VIDROS PARTIDOS
REALIZAÇÃO: VICTOR ERICE
Documentário, Portugal, 2012 

ONDE CANTAVAM DANTES ROUXINÓIS
REALIZAÇÃO: DINIS LEAL MACHADO
Documentário, Portugal, 2013

MULHER DA MINHA GENTE
REALIZAÇÃO: NICOLE NOIA
Documentário, Portugal, 2021

SCULP
REALIZAÇÃO: Joaquim Pavão
Longa-Metragem, Portugal, 2020

VIDEOCLIPES
 
PEIXE : AVIÃO
Um Acordo Qualquer
2010

BLIND ZERO
Snow Girl
2010

MANEL FÚRIA E OS NÁUFRAGOS
Canção Infinita
2018

Santo Tirso na rota 
do cinema portuguêsL-Blues 

atuaram 
no CCMVA 

“De Volta à Praça” 
encantou Santo Tirso
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Começou por estudar En-
genharia de Polímeros (plásti-
cos) na Universidade do Minho, 
mas rápido percebeu que era 
na música que queria fazer car-
reira. Hoje, com 28 anos, tra-
balha com artistas de renome 
nacional.

É mais conhecido por Janga, 
mas da noite com os amigos que 
levou à escolha do nome José 
Pedro Oliveira prefere manter a 
descrição. É do seu próprio es-
túdio na Fábrica do Rio Vizela, 
em Vila das Aves, que conta os 
detalhes do percurso que o le-
vou a trabalhar com alguns dos 
mais conhecidos artistas nacio-
nais. O mesmo estúdio, “calmo 
e sossegado” como gosta de ca-
racterizar, que já recebeu Gisela 
João, Rui Reininho e Syro.

Com 12 singles de ouro e 
13 de platina no currículo, José 
Pedro é responsável pela pós-
-produção de áudio, de modo 
a garantir que a reprodução do 
som é otimizada em todo o tipo 
de sistemas de som. “Mixing, 
mastering and recording music”, 
é como descreve o seu trabalho 
no site que funciona de mon-
tra para todas as suas criações. 

As raízes e o percurso  
na Restart

Natural da Lama, foi no Ins-
tituto Nun’Alvres que fez todo 
o ensino regular. Só mais tar-
de, já com 20 anos, viu a mú-
sica entrar na sua vida quando 
adquiriu um sistema de som de 
reggae e passou a aventurar-se 
enquanto DJ. Adepto de música 
desde sempre, nunca teve nin-
guém próximo com ligações ao 
meio artístico e os pais queriam 
que tirasse um curso na univer-
sidade. Enveredou pelo curso 
de engenharia de polímeros na 
Universidade do Minho, mas o 
apoio dos amigos para que se-
guisse a carreira musical aca-
bou por pesar mais, no quarto 
ano da faculdade.

Ingressou na Restart, Insti-

tuto de Criatividade Artes e No-
vas Tecnologias, no Porto, onde 
começou a estudar som, mas o 
processo nem sempre foi fácil. 
“Tive de ir trabalhar para uma 
fábrica à noite para conseguir 
pagar o curso”, confessa. 

Inicialmente, como assisten-
te de engenheiro de som, tra-
balhou com os Expensive Soul 
e Jorge Palma. Já como técnico 
principal tem vindo a colabo-
rar com artistas como Bispo, 
Julinho e Ivandro. A trabalhar 
como engenheiro de som, José 
Pedro explica que a música já 
está pronta quando chega às 
suas mãos. O seu papel passa 
por melhorar o que já foi feito 
a nível de som. “Basicamente, 
misturo e masterizo de forma a 
que o tema possa ser ouvido em 
qualquer dispositivo”, explica. 

Alterações no tempo de 
pandemia

O meio musical foi uma das 
áreas que mais sofreu com a 
pandemia da Covid-19. José Pe-
dro, andava à procura de um sítio 
calmo para instalar o seu estú-
dio, mas foi em casa que se alo-
jou. “Não deixei de ir a Lisboa, 
mesmo sem ter nada marcado, 
para que as pessoas me vissem 
e se lembrassem de mim”. O jo-
vem conta que estes tempos fo-
ram bons para se “dedicar mais à 
parte do estúdio, para estudar”. 

José Pedro não esconde o de-
sejo de trabalhar com artistas in-
ternacionais, mas confessa que 
esse é “um percurso longo e di-
fícil”. Neste momento, quer con-
tinuar como engenheiro de som 
em Portugal e conquistar aqui 
o que ainda tem para conquis-
tar. Depois, “se surgirem opor-
tunidades de trabalhar lá fora, 
quero agarrá-las”, desabafa. O 
sonho, garante, é um dia poder 
trabalhar com artistas como Bar-
na Boy ou até mesmo o Drake. 
“Mas, por enquanto, já ficava fe-
liz se fosse um trabalho mais pe-
queno, não precisava de ir tão 
longe”, termina.

José Pedro Oliveira já trabalhou com artistas como Gisela João e Rui Reininho

Aos 28 anos tem o seu próprio estúdio na Fábrica do rio Vizela, em Vila das Aves

YOGA PARA CRIANÇAS  
Facebook do Município – /cmsantotirso

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

HORA DO CONTO    
Facebook do Município – /cmsantotirso

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

SANTO TIRSO ATIVO   
Facebook do Município – /cmsantotirso

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

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

QUINZENALMENTE AO SÁBADO – 11H00

QUINZENALMENTE AO SÁBADO – 11H00

TERÇA E QUINTA-FEIRA – 09H30

Palcos
Festival de Teatro Amador 2021

Organizada pela Companhia de Teatro de Santo Tirso com o apoio da

Câmara Municipal, “Palcos” – Festival de Teatro Amador está de volta. A 
comédia, o drama e os espetáculos infantojuvenis são algumas das áreas que 
irão marcar presença. No total serão quatro eventos que vão estar espalhados 
pelas várias freguesias do concelho de Santo Tirso (Centro Paroquial da 
Reguenga, Centro Paroquial de Fontiscos e Centro Paroquial de Roriz).

Entrada gratuita – reserva dos bilhetes palcosdesantotirso@gmail.com

Festival Internacional de Órgão
A partir de 22 de outubro e durante três dias, Santo Tirso recebe a sétima 
edição do FIO – Festival Internacional de Órgão. Os concertos terão lugar 
no Mosteiro de Santo Tirso, Igreja Matriz de Santa Cristina do Couto e no 
auditório do Instituto Nun’Alvres. 

Entrada gratuita – limitada à capacidade de lotação de cada espaço

CRIDEM    
Exposição – Biblioteca Municipal de Santo Tirso

No total estão expostas 77 peças que incluem trabalhos nas categorias de 
pintura, desenho, escultura, têxteis e outras expressões plásticas. CRIDEM é o 
Concurso Nacional de Obras de Expressão Plástica de Pessoas com Deficiência 
Intelectual. Esta é uma exposição Itinerante que termina na Fundação Montepio, 
em Lisboa. 

Entrada gratuita  
Segunda a sexta-feira: 09h00 – 12h30  / 14h30 – 17h30 
Sábado e domingo: encerrado

16 A 24 OUTUBRO

20 A 24 OUTUBRO

07 SETEMBRO A 20 NOVEMBRO

José Pedro Oliveira: 
da engenharia à músicaAgenda 

Municipal
Setembro 
e Outubro
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SANTO TIRSO COM FUTUROCRIAR



ORGANIZAÇÃO

APOIO

festival  
teatro 
amador
2021

16 a 24  
outubro

reserva de bilhetes e mais informações:
palcosdesantotirso@gmail.com 

entrada gratuita

www.cm–stirso.pt
/cmsantotirso

@municipio–de–santo–tirso
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