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Mãos à obra!
O mês de outubro representou o início de um projeto político definido para os 

próximos quatro anos, que pretende dar respostas a problemas antigos e desa-
fios atuais. O objetivo é dar continuidade ao que tem sido feito de bom, melho-
rar o que deve ser melhorado e abrir novos horizontes de desenvolvimento para 
o concelho de Santo Tirso.

O voto de confiança que me foi dado pela população, nas eleições autárquicas 
do passado dia 26 de setembro, é um enormíssimo motivo de orgulho, mas tam-
bém uma extraordinária responsabilidade que cabe ao Executivo eleito honrar.

Conforme disse na cerimónia de tomada de posse, tudo farei para não desi-
ludir quem em mim e em nós confiou. Desde logo, cumprindo os objetivos dos 
eixos estratégicos definidos para os próximos quatro anos: a Coesão Social, a 
Transição Climática, a Transição Digital, o Investimento/Emprego e a Requalifica-
ção do Espaço Público.

Isto sem esquecer a necessidade imperiosa de implementar políticas orienta-
das para a nossa Juventude, a Cultura e o Desporto, que tanto têm sofrido com 
as consequências da pandemia. E, claro, prestar sempre uma atenção muito es-
pecial aos nossos idosos e cidadãos portadores de deficiência.

Assumi o compromisso de não deixar ninguém para trás e esse será, sempre 
e em todo o momento, a minha – e de toda a equipa que me acompanha – maior 
motivação.

Vamos trabalhar para tornar Santo Tirso num território cada vez mais capaz de 
proporcionar às gerações atuais e futuras as condições que lhes permitam con-
cretizar os seus objetivos pessoais e profissionais. Em segurança, com qualidade 
de vida e, sempre, com um amor crescente a esta terra maravilhosa. 

Por isso, mãos à obra!

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

O presidente eleito da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, contará, no novo 
mandato, com uma equipa de 

seis vereadores com pelouro, mais um 
do que no anterior.

Sublinhando que a confiança da po-
pulação não significa “um cheque em 
branco”, Alberto Costa recordou ter-se 
candidatado à presidência da Câmara 
com um projeto composto por “cin-
co eixos prioritários para o mandato 
2021-2025”.

“Sentir-me-ei orgulhoso e de cons-
ciência tranquila se, no final do man-
dato que hoje se inicia, cumprir tudo 
aquilo que está no nosso compromisso 
eleitoral”, afirmou o autarca, que lem-
brou ter definido a “transição climática 
como aquele que será, provavelmente, 
o principal eixo no próximo mandato”.

Na área do Ambiente, Alberto Cos-
ta enumerou um conjunto de projetos 
que pretende concretizar no ciclo au-
tárquico 2021-2025, designadamente 
a criação da Ecovia Pedonal e Ciclável 
de Santo Tirso, com uma extensão de 

10 quilómetros, bem como a ligação 
entre o Parque Urbano Sara Moreira e 
o Parque do Verdeal, igualmente para 
peões e bicicletas.

Ainda no domínio ambiental, o au-
tarca pretende executar o Plano Es-
tratégico para a recuperação do Rio 
Leça, que inclui vários projetos como 
a ampliação do Centro Interpretativo 
do Monte Padrão e a criação do Parque 
Ribeirinho da Ponte de Pau, na Agrela, 
entre outros.

Na área da Transição Digital, adian-
tou que “o esforço vai ser feito no 
sentido de reforçar os equipamentos 
informáticos nas escolas, descentrali-
zar os serviços municipais em todos os 
espaços do cidadão e reforçar a rede 
wi-fi gratuita em equipamentos muni-
cipais e espaços públicos”.

No âmbito da Coesão Social, Alber-
to Costa salientou, entre outros proje-
tos, a intenção de “alargar os apoios 
aos alunos e famílias para aquisição de 
material escolar até ao 12º ano, alar-
gar a consulta de saúde oral a todos os 
centros de saúde do Município e com-

participar a vacina contra a varicela às 
crianças até aos dois anos”.

Ainda neste domínio e ao nível do 
abastecimento de água, o novo execu-
tivo irá “criar o tarifário social e o tari-
fário para famílias numerosas”, sendo 
também um objetivo “manter uma po-
lítica de alívio da carga fiscal dirigida 
às famílias e às empresas, bem como 

de taxas e tarifas municipais” e, ainda, 
“apoiar a ampliação e a modernização 
dos equipamentos sociais da IPSS”.

O quarto eixo prioritário diz respei-
to à requalificação do espaço público, 
cuja pasta será assumida pelo próprio 
Alberto Costa. “A prioridade vai ser a 
execução do Plano de Reabilitação Ur-
bana de Vila das Aves, a construção 

Eleitos para a Cãmara e Assembleia Municipal tomaram posse numa cerimónia no átrio dos Paços do Concelho

Alberto Costa encabeça projeto politico sufragado pela população
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Órgãos Autárquicos 
de Santo Tirso  
tomaram posse para  
o novo mandato
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de um pavilhão desportivo no Vale do 
Leça e a criação das rotundas de Fon-
tiscos e da Ermida, para melhorar as 
acessibilidades às Áreas de Acolhimen-
to Empresarial”, disse.

Por fim, na área do Investimento e 
Emprego, destacou o objetivo de “re-
forçar o trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido nos últimos anos”, com 
resultados que se traduzem “em cer-
ca de 250 milhões de euros de inves-
timento captado para Santo Tirso nos 
dois últimos mandatos”.

Nesta área, Alberto Costa aprovei-
tou para anunciar “a instalação em San-
to Tirso de uma das maiores cadeias 

de supermercados do mundo, de ori-
gem alemã, que vai investir, a partir 
do início do próximo ano, cerca de 45 
milhões de euros e criar cerca de 200 
novos postos de trabalho”.

“Tudo farei para não desiludir quem 
em mim e em nós confiou”, concluiu o 
presidente da Câmara Municipal, acres-
centando que “desiludir a população de 
Santo Tirso será desiludir a minha terra 
e as pessoas da minha terra”.

Na cerimónia tomaram posse os 
membros da Assembleia Municipal de 
Santo Tirso, que passa a ser presidida 
por Fernando Benjamim, sucedendo ao 
presidente cessante, Rui Ribeiro.

Da esquerda para a direita: Tiago Araújo, Ana Maria Ferreira, Nuno Linhares, Fernando Benjamim, Alberto Costa, Sílvia Tavares, José Pedro Machado e Sara Moreira

Alberto Costa conta com seis vereadores com pelouro, mais um do que no mandato anterior Presidente da Câmara agradeceu o voto de confiança da população

Fernando Benjamim sucede a Rui Ribeiro na Assembleia Municipal

Mandato 2021-2025 assenta em cinco eixos prioritários Cerimónia de instalação dos novos orgãos autárquicos decorreu a 9 de outubro
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ALBERTO 
COSTA 
Presidente

NUNO 
LINHARES 
Vice-presidente

Bancário de profissão e licenciado 
em Gestão Pública, Nuno Linhares 
estreou-se no exercício de funções 
públicas a meio do mandato 
2017-2021. Cumpridos dois anos 
como vereador, volta a fazer parte 
do executivo municipal no ciclo 
autárquico 2021-2025, depois 
de ter assumido os pelouros da 
Mobilidade, do Emprego e Inserção 
Profissional e dos Recursos 
Humanos, entre outros. Nuno 
Linhares tem 47 anos.

No ciclo autárquico  
que agora se inicia assume  
os seguintes pelouros:

 – Contabilidade e Tesouraria
 – Património Municipal
 – Contratação Pública na área de 

aquisição de bens e serviços, e 
Aprovisionamento

 – Serviços Gerais e Frota 
Municipal

 – Recursos Humanos
 – Emprego e Inserção Profissional
 – Eleições

 – Fábrica de Santo Thyrso

Funcionária pública na Câmara 
Municipal de Santo Tirso há duas 
décadas, Sílvia Tavares assume, 
pela segunda vez consecutiva, 
funções como vereadora no 
executivo municipal. Engenheira 
informática de formação, com 
um mestrado em Sistemas de 
Informação pela Universidade do 
Minho, e professora do Ensino 
Básico e Secundário, a terceira 
vereadora do executivo municipal 
com pelouros tem 47 anos.

A seu cargo tem  
os seguintes pelouros:

 – Educação e Formação
 – Transição Digital
 – Gestão da Qualidade
 – Planeamento  

e Ordenamento Territorial
 – Sistemas de Informação
 – Gestão da Relação  

com o Munícipe
 – Gestão do Parque  

Escolar Municipal
 – Articulação com o Centro 

Cultural e Desportivo dos 
Funcionários da Câmara 
Municipal

 – Movimento associativo  
na área da Educação

Licenciada em Engenharia 
Têxtil pela Universidade 
do Minho, professora e 
formadora, Ana Maria Ferreira 
desempenhou, nos últimos 
mandatos, funções de vice-
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso. Com 51 anos, é 
um dos eleitos para o executivo 
municipal com mais experiência 
política, acumulada ao longo 
de mais de duas décadas de 
serviço público.

Neste mandato tem nas 
mãos as seguintes áreas:

 – Transição Climática
 – Serviços de Água, 

Saneamento e Resíduos
 – Cultura
 – Turismo
 – Gestão dos Equipamentos 

Culturais e Municipais
 – Proteção da Natureza
 – Movimento associativo nas 

áreas culturais, recreativas  
e ambientais

Tem 46 anos e é natural de 
Santo Tirso. É licenciado em 
Economia pela Universidade 
do Porto e exerce funções de 
vereador na Câmara Municipal 
de Santo Tirso desde 2004. 
Autarca com uma larga 
experiência política, José 
Pedro Machado desempenhou 
funções como vereador nas 
áreas do Desporto, da Coesão 
Social, da Saúde, do Turismo, 
da Juventude, entre outras.

Áreas de gestão 
Municipal:

 – Coesão Social
 – Fiscalização
 – Serviços Urbanos  

e Mercado Municipal
 – Saúde e Bem-Estar
 – Relações Internacionais
 – Gestão do Parque 

Habitacional Municipal
 – Contraordenações e 

Execuções Fiscais
 – Movimento associativo nas 

áreas sociais.

Nascido e criado na localidade 
de Santa Cristina do Couto, na 
União de Freguesias de Santo 
Tirso, Couto (Santa Cristina e 
São Miguel) e Burgães, Tiago 
Araújo assumiu as áreas da 
Cultura/Turismo e da Juventude 
a meio do mandato 2013-2017, 
tendo mantido os mesmos 
pelouros no ciclo autárquico 
que agora finda. Gestor de 
compras de profissão, Tiago 
Araújo tem 37 anos.

Atualmente assume  
os seguintes pelouros:

 – Proteção Civil, da Floresta  
e Bombeiros

 – Proteção da Vida Animal
 – Polícia Municipal
 – Mobilidade e Gestão  

da Via Pública
 – Transportes Públicos
 – Movimento associativo  

nas áreas da vida animal  
e das florestas

 – Gestão dos Equipamentos 
relativos ao Bem-Estar 
Animal

É uma estreia absoluta no exercício 
de funções públicas. Aos 35 anos, 
Sara Moreira, campeã europeia nos 
3000m de pista coberta e campeã 
da Europa da meia-maratona, 
faz o debute como vereadora no 
mandato 2021-2025. A atleta 
natural da freguesia de Roriz irá 
assumir funções a tempo parcial, 
para conciliar as responsabilidades 
de eleita local com a atividade de 
alta competição desportiva a que 
está ligada.

A seu cargo tem as 
seguintes áreas de gestão:

 – Desporto e Lazer
 – Gestão dos Equipamentos 

Desportivos Municipais
 – Juventude 
 – Voluntariado
 – Orçamento Participativo 

Jovem
 – Movimento associativo 

nas áreas o desporto, da 
juventude e do escutismo

Aos 51 anos, foi eleito pela primeira vez 
presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso 
no mandato 2021-2025, tendo desempenhado, 
nos mandatos 2013-2017 e 2017-2021, 
respetivamente, as funções de vereador-adjunto 
e de vice-presidente, bem como de presidente da 
autarquia a partir de junho de 2019. Licenciado 
em Gestão de Recursos Humanos e com uma 
vasta experiência na área da Proteção Civil, 
Alberto Costa exerceu cargos como Oficial 
do Exército e acumulou diversas funções nos 
Bombeiros Voluntários Tirsenses. Foi ainda 2.º 
Comandante Operacional Distrital do Porto na 
Autoridade Nacional de Proteção Civil.

No presente mandato chamou 
para si os seguintes pelouros:

 – Coordenação Geral das Políticas Municipais
 – Gestão Financeira
 – Projetos, Obras Municipais  

e Requalificação do Espaço Público
 – Urbanismo
 – Articulação com o Presidente  

da Assembleia Municipal
 – Gestão Supramunicipal e Intermunicipal
 – Governação local e Cidadania
 – INVEST Santo Tirso
 – Gestão dos Paços do Concelho

DADA A PARTIDA PARA 
O CICLO AUTÁRQUICO 
DE 2021-2025, AO 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTO 
TIRSO, ALBERTO COSTA, 
JUNTAM-SE, AGORA, 
SEIS VEREADORES COM 
PELOURO, CUJAS ÁREAS 
DE ATUAÇÃO SÃO JÁ 
CONHECIDAS. 

SAIBA QUEM ESTARÁ À 
FRENTE DAS ÁREAS DE 
GESTÃO E CONHEÇA 
O PERCURSO DE CADA 
UM DOS MEMBROS DO 
EXECUTIVO MUNICIPAL.

SÍLVIA 
TAVARES 
Vereadora

ANA MARIA 
FERREIRA 
Vereadora

JOSÉ PEDRO 
MACHADO 
Vereador

CARLOS ALVES 
(PSD/CDS-PP)

TIAGO 
ARAÚJO 
Vereador

SARA 
MOREIRA 
Vereadora

QUITÉRIA RORIZ 
(PSD/CDS-PP)

VEREADORES 
SEM PELOURO

Novo executivo municipal já está em funções
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O ano letivo 2021-2022 
em Santo Tirso fica 
marcado pelo reforço 
da oferta educativa 

na área do ensino superior. A 
21 de outubro, foi assinalado o 
início das aulas do novo Curso 
Técnico Superior Profissional 
(CTeSP) em Motion Design e 
Efeitos Visuais, estando pre-
visto para muito breve o ar-
ranque da primeira edição do 
CTeSP em Design e Tecnolo-
gias para Aplicações Móveis.

Ambos os cursos são mi-
nistrados pela Escola Supe-
rior de Media Artes e Design 
(ESMAD), alargando assim a 
oferta já existente em Santo 
Tirso nas áreas da Tecnologia 
Mecânica, dos Sistemas Ele-
tromecânicos e da Automação, 
Robótica e Controlo Industrial, 
lecionados pelo Instituto Su-
perior de Engenharia do Por-
to (ISEP).

O presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, e a presidente 
da ESMAD, Olívia Marques da 
Silva, estiveram na Fábrica de 
Santo Thyrso para assinalarem 

o arranque do CTeSP em Mo-
tion Design e Efeitos Visuais.

Na ocasião, Alberto Cos-
ta não escondeu o contenta-
mento: “Este é um dia que me 
enche de satisfação, porque 
aquilo que pensámos e tentá-
mos executar é hoje uma rea-
lidade”. O autarca sublinhou, 
também, que este é um traba-
lho a continuar, dada a “impor-
tância para os nossos jovens, 
para o desenvolvimento so-
cial e económico do nosso 
município”.

Olívia Marques da Silva 
considerou, por seu turno, “ex-
celente” para a ESMAD esta 
possibilidade de estender a 
sua formação a outras cida-
des, para além daquelas onde 
já a instituição já se encontra-
va instalada (Vila do Conde e 
Póvoa de Varzim).

“Para além disso, a nossa 
ligação com Santo Tirso tem si-
do privilegiada, com um apoio 
muito claro do município”, dis-
se.  “O grande objetivo é tra-
zermos, também, o ensino 
superior para Santo Tirso, e a 
Fábrica de Santo Thyrso tem 

excelentes condições para os 
alunos”, concluiu.  

A 26 de outubro, foi a vez 
de ser assinalado o arranque 
das aulas dos CTeSP do ISEP, 
também na Fábrica de Santo 
Thyrso, tendo o momento sido 
aproveitado para a assinatura 
de protocolos entre a Câma-
ra Municipal, o Instituto Supe-
rior de Engenharia do Porto e 
os agrupamentos de escolas 
Tomaz Pelayo e Afonso Henri-
ques, onde irão ceder oficinas.

O protocolo com o ISEP as-
segura a continuidade da ofer-
ta, em Santo Tirso, dos CTeSP 
em Tecnologia Mecânica, em 
Sistemas Eletromecânicos e 
em Automação, Robótica e 
Controlo Industrial, num total 
de seis turmas e cerca de 120 
estudantes.

Após a assinatura, o pre-
sidente da Câmara, Alberto 
Costa, sublinhou a importân-
cia deste tipo de formação su-
perior num concelho com as 
características de Santo Tirso. 
“O ISEP é uma instituição de 
ensino cujo valor é reconhe-
cido pela sociedade”, desta-

cou, acrescentando que “estes 
protocolos visam maximizar 
as oportunidades de formação 
que o Município disponibiliza 
à população”.

Alberto Costa salientou que 
a oferta de CTeSP em Santo Tir-
so é o resultado de um “tra-
balho em rede, que envolve 
o Município, as escolas e as 
instituições de ensino supe-
rior, e tem como objetivo final 
adequar a oferta educativa à 
realidade do território, designa-
damente em termos de empre-
gabilidade e de adequação às 
necessidades das empresas”.

A presidente do ISEP, Ma-
ria João Viamonte, manifestou, 
por seu turno, “total disponi-
bilidade para estudar novas 
possibilidades de colaboração 
que o Município de Santo Tirso 
considere pertinentes”.

Os CTeSP são uma forma-
ção superior de dois anos le-
tivos, que inclui seis meses 
de estágio numa empresa, ou 
organização, e visa formar os 
estudantes com competências 
para a rápida inserção no mer-
cado de trabalho.

De acordo com o plano de 
desconfinamento, encontram-se 
em vigor novos horários dos equi-
pamentos culturais do Município. 
Apesar da reabertura com horá-
rios pré-pandemia e do alívio das 
restrições é recomendável o uso 
de máscara, o distanciamento so-
cial e a higienização das mãos. 

A Biblioteca Municipal de San-
to Tirso volta, agora, a estar aber-
ta de segunda a sexta-feira, das 
09h00 às 19h00. Aos sábados o 
horário é das 14h00 às 18h00. 
Para quem é frequentador assí-
duo da Biblioteca do Centro Cul-
tural Municipal de Vila das Aves, 
pode fazê-lo de segunda a sex-
ta-feira das 09h00 às 17h30, ou 
aos sábados das 14h30 às 18h30.

Visitar o Museu Internacional 
de Escultura Contemporânea po-
de, novamente, ser feito nos dias 
úteis das 09h00 às 17h30. Aos 
fins de semana, o espaço funcio-
na da parte da tarde, da 14h00 
às 19h00.

O Centro Interpretativo do 
Monte Padrão encontra-se aberto 
durante toda a semana, de segun-
da a sexta-feira, entre as 09h00 
e as 17h30. Com o mesmo ho-
rário, o Centro Interpretativo da 
Fábrica de Santo Thyrso tem as 
portas abertas durante a semana 
e também no último sábado de 
cada mês das 14h00 às 19h00. 

Obter informações sobre os 
pontos mais importantes do con-
celho pode ser feito na Loja in-
terativa do Turismo, situada no 
coração da cidade de Santo Tirso, 
que funciona de terça a sexta-fei-
ra, das 09h00 às 17h30 e aos fins 
de semana das 10h00 às 14h00.

JOSÉ 
PACHECO 
(ALEDT)

JORGE 
GOMES  
(PS)

JOAQUIM 
FARIA 
(PS)

PATRÍCIA 
PEREIRA  
(MIAP)

ANDREIA 
CORREIA 
(MIPMC)

JOÃO 
CARNEIRO 
(PS)

ROBERTO 
FIGUEIREDO
(PS)

EURICO 
TAVARES
(PS)

MÁRCIO 
PINHO
(PS)

LUCIANO 
CRUZ
(PS)

MOISÉS 
ANDRADE
(PS)

JORGE 
FARIA
(PS)

MARCO 
CUNHA
(PS)

LURDES 
SANTOS
(PS)

Cursos técnicos superiores profissionais do ISEP e da ESMAD já ultrapassam a centena de estudantes no concelho

Equipamentos 
municipais 
voltam a ter 
horários  
pré-pandemia

Ensino Superior em 
Santo Tirso com oferta 
reforçada em 2021-2022

Quem lidera os destinos das freguesias?
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A Câmara Municipal de 
Santo Tirso e o Turis-
mo de Portugal I.P. ao 
abrigo do Protocolo de 

Cooperação FIT – Fostering In-
novation in Tourism, acordaram 
entre si a criação das condi-
ções necessárias à incubação 
de startups e de novas ideias 
de negócio associadas ao setor 
do turismo, de forma a promo-
ver o empreendedorismo e a 
inovação no setor do turismo.

O FIT é um programa do Tu-
rismo de Portugal I.P, cujo ob-
jetivo é o de desenvolver uma 
rede de incubadoras de empre-
sas especialmente focadas no 
desenvolvimento de ideias e de 
modelos de negócio associados 
ao turismo, com capacidade de 
revitalizar e potenciar a inova-
ção e o crescimento competiti-
vo do setor.

Com a assinatura deste pro-
tocolo, o Turismo de Portugal 
I.P. irá proporcionar ao Municí-

pio de Santo Tirso um conjunto 
de mecanismos de apoio, no-
meadamente a criação de con-
dições para o desenvolvimento 
de programas de aceleração 
associados ao setor do turis-
mo, assim como a disponibili-
zação de espaços nas escolas 
de hotelaria e turismo do Turis-
mo de Portugal. Estas ajudas 
são tanto para o desenvolvi-
mento de iniciativas da Câmara 
Municipal, associadas ao setor 
do turismo, bem como para o 
desenvolvimento da atividade 
das startups e empresas em 
incubação, nomeadamente no 
contexto de testes de produto. 

Assegurar a participação de 
startups e de novas empresas 
associadas ao setor, em incuba-
ção na Fábrica de Santo Thyrso, 
nas feiras de turismo no estran-
geiro onde o Turismo de Portu-
gal I.P. possua stand próprio é 
outra medida a beneficiar da 
celebração deste protocolo. 

O Turismo de Portugal I.P. 
compromete-se, também, a 
disponibilizar o apoio das res-
petivas equipas de turismo no 
estrangeiro para a promoção 
de contactos internacionais nos 
mercados relevantes para o de-
senvolvimento das startups e 
empresas em incubação na Fá-
brica de Santo Thyrso.  

A Câmara Municipal de San-
to Tirso irá beneficiar, ainda, 
da estrutura do Turismo de 
Portugal I.P. de apoio às star-
tups e empresas em incuba-
ção e de informação relevante 
sobre o setor do turismo, no-
meadamente através da dispo-
nibilização de dados abertos 
que sejam fundamentais para 
o desenvolvimento da atuação 
do Município no apoio ao de-
senvolvimento de startups in-
cubadas na Fábrica de Santo 
Thyrso.

Ao abrigo deste protocolo, a 
Câmara Municipal, através do 

INVEST Santo Tirso, apresentou 
uma candidatura ao “FIT 2.0 – 
Fostering Innovation in Tourism, 
Apoio a Programas de Ideação 
2021/2022”, para apoiar o de-
senvolvimento e implementa-
ção de ideias inovadoras em 
turismo, assente nas premissas 
da sustentabilidade e da eco-
nomia digital, que contribuam 
para o enriquecimento da ex-
periência do turismo e para a 
qualificação e valorização de 
novas ofertas e produtos tu-
rísticos em Santo Tirso e a sua 
proximidade. Ainda está à es-
pera de aprovação. 

O documento foi assinado 
pelo presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, e pelo presidente do 
Turismo de Portugal, I.P., Luís 
Araújo. A partir da data da ce-
lebração do contrato entre as 
duas entidades, 9 de setembro, 
entrará em vigor e terá a dura-
ção de cinco anos.

A Câmara Municipal de San-
to Tirso juntou-se à Associação 
Empresarial de Portugal (AEP) 
para a sétima edição da Oficina 
de Inovação. Dirigida às micro, 
pequenas e médias empresas 
de Santo Tirso, a iniciativa in-
clui um processo de capacita-
ção com uma forte componente 
prática, cujo objetivo é apoiar 
os participantes na conceção 
e implementação de projetos 
de inovação nas respetivas 
empresas, tornando-as mais 
competitivas.

O primeiro workshop está 
marcado para 5 de novembro, 
na Fábrica de Santo Thyrso, de 
forma presencial, sendo os res-
tantes ministrados na modali-
dade online. 

Até 14 de dezembro, se-
rão levadas a cabo oito ses-
sões temáticas de consultoria 
coletiva e workshops que irão 
capacitar os participantes em 
conceitos que lhes permitam 
liderar um projeto de inovação, 
compreender o conceito de ino-
vação organizacional, identifi-
car estratégias de inovação de 
produtos, serviços, processos 
e modelos de negócios e con-
ceber um projeto de inovação.

Estratégias e ideação, ferra-
mentas de gestão de projetos 
de inovação, pessoas, equipas 
e colaboração, digitalização, 
sustentabilidade e economia 
circular, marketing e comuni-
cação, prototipagem e pitching 
são alguns dos workshops que 
serão levados a cabo. A parti-
cipação é gratuita.

Promover o empreendedorismo e a inovação no setor do turismo é o grande objetivo da parceria

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

Município e Turismo  
de Portugal celebraram 
protocolo em prol do setor

Oficinas  
de inovação  
arrancam  
na Fábrica de 
Santo Thyrso
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É fruto de um compromisso assu-
mido com o escultor Alberto Car-
neiro e torna-se realidade já no 
próximo dia 27 de novembro. A 

inauguração do Centro de Arte com o 
nome do reconhecido artista nacional 
acontece seis anos após a doação do 
espólio que o escultor formalizou com 
a Câmara Municipal.

“Queremos que este espaço possa 
tornar-se numa referência nacional no 
panorama das artes contemporâneas e 
que seja mais uma ferramenta com um 
importante papel na sensibilização do 
público para a expressão artística”, sub-
linha o presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa. O autarca 
está, de resto, convicto de que o novo 
Centro de Arte “irá contribuir não só pa-
ra o desenvolvimento cultural e social 
do município, mas de toda a região”.

Com aproximadamente 1100 m2 o 
novo edifício será o ponto de partida 
para conhecer as diversas obras de Al-
berto Carneiro, que se encontra intrin-
secamente ligado ao concelho não só 
pelas obras expostas na cidade, mas, 
sobretudo, por ter sido o grande impul-

sionador do Museu Internacional de Es-
cultura Contemporânea ao ar livre. 

Vocacionado para a salvaguarda, in-
vestigação e divulgação da arte contem-
porânea, integrada numa estratégia de 
desenvolvimento sustentável, o Centro 
de Arte Alberto Carneiro incluirá uma 
exposição permanente com obras da 
autoria do escultor e exposições tempo-
rárias dedicadas à arte contemporânea.

“Acima de tudo queremos que este se-
ja um espaço inclusivo, que crie pontes 
entre as diversas correntes artísticas e 
ajude a dinamizar projetos inovadores”, 
continua Alberto Costa. Para além de 
eternizar o espólio de Alberto Carneiro 
e ser uma homenagem a alguém que te-
ve um papel ativo na promoção de Santo 
Tirso, o espaço é, também, na opinião do 
autarca, “uma forma de dar continuida-
de à estratégia municipal de promoção 
do património e da cultura para todos”.

O Centro de Arte Alberto Carneiro 
resulta de um investimento de cerca 
1,3 milhões de euros, comparticipados 
no âmbito do Portugal 2020 e do Pla-
no Estratégico de Desenvolvimento Ur-
bano (PEDU).

O Dia Mundial da Ali-
mentação, que se 
celebra a 16 de ou-
tubro, foi assinalado 

na manhã de dia 18 no Centro 
Escolar de Arcozelo, em Água 
Longa. Promover a saúde é um 
dos eixos prioritários do Muni-
cípio de Santo Tirso, que tem 
vindo a incentivar a alimen-
tação saudável e a prática de 
exercício físico junto da comu-
nidade escolar.

“A alimentação saudável 
tem sido uma aposta forte da 
Câmara Municipal, em conjun-
to com uma rede de parcei-
ros, e o grande objetivo destas 
ações é chamar à atenção das 
crianças para a importância de 
fazerem boas escolhas alimen-

tares”, explicou o presidente 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa, de visita 
ao Centro Escolar de Arcozelo, 
em Água Longa, onde assina-
lou o Dia Mundial da Alimen-
tação Saudável.

Alberto Costa defende ser 
“essencial fomentar estilos 
de vida mais saudáveis junto 
dos mais novos, para que pos-
sam crescer com saúde e evi-
tar um conjunto de patologias, 
nomeadamente a obesidade, 
a hipertensão ou a diabetes”.

“Estamos perante uma sé-
ria questão de saúde pública 
que deve ser encarada por to-
dos como prioridade”, conti-
nua. Posição que acredita ser 
cada vez mais relevante, já 

que “dados recentes dão conta 
que a alimentação dos portu-
gueses é cada vez mais de-
sequilibrada e desadequada”.

Planear e adequar nutricio-

nalmente as ementas, garantir 
lanches saudáveis e distri-
buir fruta escolar são algu-
mas iniciativas que a Câmara 
Municipal tem no terreno, co-

mo forma de garantir a cria-
ção de hábitos de vida mais 
saudáveis. Ainda assim, o au-
tarca defende ser “importan-
te que, complementarmente 
àquilo que é feito nas esco-
las, o trabalho possa ser con-
tinuado em casa, com o apoio 
dos pais”.

Evitar o excesso de açú-
car, sal e gorduras, incentivar 
o consumo de frutas e hortí-
colas e a prática de exercício 
físico, foram alguns dos con-
selhos que os alunos do pré-
-escolar do Centro Escolar de 
Arcozelo viram reforçados. A 
iniciativa incluiu jogos que pri-
vilegiam a atividade física e a 
distribuição de lanches saudá-
veis aos alunos.

Espaço será vocacionado para a salvaguarda investigação e divulgação da Arte Contemporânea

Centro de Arte terá uma exposição permanente dedicada a Alberto Carneiro Iniciativa destinada aos alunos do pré-escolar decorreu no Centro Escolar de Arcozelo, em Água Longa 

A mascote "Esticadinho" ajuda a promover a saúde junto dos mais jovens

 Queremos que este seja um espaço inclusivo, que 
crie pontes entre as diversas correntes artísticas e ajude 

a dinamizar projetos inovadores 

Alberto Costa
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Centro de Arte Alberto 
Carneiro inaugurado  
a 27 de novembro

Dia Mundial da Alimentação 
assinalado com sensibilização 
para estilos de vida saudáveis
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A Federação Nacional das 
Associações Juvenis (FNAJ), em 
parceria com a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, promoveu 
as Jornadas de Formação Jo-
vem, com a campanha “Asso-
ciativismo Juvenil: Escola para 
a Igualdade”. 

Ao longo do dia 21 de ou-
tubro, decorreram sessões de 
sensibilização com os alunos 
do terceiro ciclo (9º ano) e se-
cundário, da Escola Básica e 
Secundária de D. Dinis. A ação 
consistiu na presença da um in-
fobus com sessões dinamizadas 
por facilitadores especializados, 

com vista à desconstrução de 
conceitos e preconceitos, pro-
movendo o debate e realizando 
dinâmicas de grupo. 

Desta forma foram aborda-
dos temas como a igualdade e 
não discriminação, igualdade 
de género, igualdade de opor-
tunidades, orientação sexual, 
origem étnica, origem racial, 
deficiência, idade, crença ou 
religião e características sociais 
e económicas. 

“Associativismo Juvenil: Es-
cola para a Igualdade” é uma 
campanha nacional organizada 
pela Federação Nacional das As-

sociais juvenis, com o objetivo 
de dotar os jovens com ferra-
mentas, conhecimento e sen-
sibilidade para uma cultura de 
paz, de forma a promover os Di-
reitos Humanos através de dinâ-
micas de Educação Não Formal.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, acredita que “o Municí-
pio deve assumir um papel de-
terminante ao longo de todo o 
processo educativo e formati-
vo” e sublinha que “o concelho 
tem vindo a dinamizar ações 
de sensibilização envolvendo 
os jovens”.

H omenagear as mulhe-
res com cancro da ma-
ma e sensibilizar para 
a importância da pre-

venção através do rastreio foi 
o grande objetivo de mais uma 
caminhada realizada no âmbi-
to da iniciativa Outubro Rosa. 
A 24 de outubro, mais de mil 
pessoas percorreram as ruas 
da cidade de Santo Tirso em 
direção ao Parque Urbano Sa-
ra Moreira, como forma de as-
sinalar o mês da prevenção do 
cancro da mama. 

Um domingo de manhã em 

tons de rosa, que contou com 
a participação do presidente 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa. O autar-
ca sublinhou que “o município 
tem, desde a primeira edição, 
acompanhado estas caminha-
das que pretendem promover 
a saúde e sensibilizar”. “Que-
remos chamar a atenção pa-
ra um problema que afeta um 
grande número de pessoas e 
difundir informação que garan-
ta que estão atentos aos sinais 
de alerta e fazem rastreios fre-
quentes”, adiantou. 

Organizada pela Liga dos 
Amigos do Hospital de Santo 
Tirso, a caminhada fiou, ainda, 
marcada pela entrega de um 
cheque no valor de 2 900 euros 
ao representante da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro – Núcleo 
Norte, Pedro Dias. Um cheque 
entregue por Alberto Costa e 
pela presidente da (LAHST), 
Laurinda Osório e cujo valor foi 
angariado no âmbito da Corri-
da para a Vida, em maio pas-
sado, também organizada pela 
LAHST, com o apoio da Câmara 
Municipal de Santo Tirso.

O s autores dos proje-
tos apresentados no 
âmbito do Orçamen-
to Participativo Jovem 

(OPJ) 2020 de Santo Tirso rece-
beram os respetivos Certifica-
dos, numa sessão que contou 
com as presenças do presiden-
te da Câmara Municipal, Alberto 
Costa, e da vereadora da Juven-
tude, Sara Moreira.

Dirigindo-se aos jovens e 
respetivos familiares presen-
tes no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, Alberto Costa 
considerou que “o Orçamento 
Participativo Jovem é um con-
tributo para a qualificação da 
Democracia e, também, para o 
desenvolvimento do Município 
de Santo Tirso”.

O autarca lembrou as Hortas 
Urbanas e a Praia Urbana, dois 
projetos vencedores de anterio-
res edições do OPJ, que classi-
ficou como exemplos do “valor 
incalculável que os jovens po-
dem aportar à sociedade”. Daí 
que, garantiu, “a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso continuará 
a fazer uma forte aposta no OPJ 
e em todos os programas diri-
gidos aos jovens, tendo sem-
pre uma postura dialogante e 
próxima”.

O projeto vencedor da edi-
ção de 2020, apresentado por 
Catarina Costa, visa a cons-
trução de um Parque Infantil 
Adaptado, que será implemen-

tado no lugar de Quinchães, 
freguesia de Monte Córdova, 
e está orçado em cerca de 62 
mil euros.

Este equipamento prevê 
uma estrutura com três plata-
formas unidas por um túnel e 
uma ponte oscilante, dois es-
corregas, um baloiço de dois 
lugares com proteções laterais 
e um baloiço para crianças em 
cadeira de rodas, entre outros.

Na sessão de entrega dos 

Certificados, Catarina Costa 
confessou sentir “muito orgu-
lho em conseguir falar de inclu-
são no concelho de Santo Tirso, 
na freguesia de Monte Córdova, 
porque este parque infantil não 
se destina apenas a crianças 
com deficiência”.

“Eu quero que todas as 
crianças possam brincar e se 
normalize a deficiência. Que os 
deficientes não sejam vistos co-
mo uns coitadinhos. Enquanto 

sociedade, devemos criar as 
oportunidades certas para que 
as crianças e os adultos com 
deficiência participem em tudo 
o que lhes seja possível”, disse. 
Neste caso, acrescentou Ca-
tarina Costa, “todas as crian-
ças têm o direito de brincar e 
espero que isto seja um mote 
para discussões e realizações 
futuras”.

O OPJ foi implementado pe-
la Câmara Municipal de Santo 

Tirso em 2014. De então para 
cá, foram vencedores os pro-
jetos de criação de um espa-
ço de street workout e espaço 
desportivo em Monte Córdova, 
a colocação de um relvado sin-
tético, a recuperação dos la-
vadouros de Monte Córdova, a 
construção da Praia Urbana, a 
criação de uma sala snoezelen 
e dinamização de um progra-
ma de desporto adaptado, e a 
construção da Horta Urbana.

A Câmara Municipal de Santo 
Tirso, em conjunto com a Rede 
de Bibliotecas Escolares e o Cen-
tro de Formação Sebastião da 
Gama, realizou no passado dia 
6 de outubro, o V Seminário da 
Rede de Bibliotecas Escolares.

Focado nas bibliotecas hí-
bridas e nos desafios da lite-
racia digital, o seminário foi o 
ponto de partida para uma aná-
lise mais profunda sobre as po-

tencialidades das bibliotecas 
escolares na comunidade edu-
cativa, enquanto polo gerador 
de saberes.

Tiago Araújo, à data com o 
pelouro da Cultura, esteve pre-
sente no evento e sublinhou 
que “a biblioteca municipal tem 
vindo trabalhar no meio digital 
ao longo dos anos e tem vindo 
a dar passos importantes rumo 
à literacia digital”. “Estando nu-

ma sociedade cada vez mais in-
formatizada, o grande objetivo 
é que, cada vez mais, todas as 
pessoas possam aceder à infor-
mação que temos disponível”, 
continuou  

Ana Teresa Santa Clara, em 
representação da coordenado-
ra nacional da rede de bibliote-
cas escolares acredita que “as 
bibliotecas escolares, mais do 
que funcionarem como locais 

de trabalho e de estudo, são lo-
cais de formação e educação no 
seu sentido mais pleno, sendo 
também locais de socialização”. 
Algo que, sublinha, sairá refor-
çado “com a sua presença no 
meio digital”, já que irá “mais ao 
encontro dos jovens, um passo 
importante na inclusão”. 

Já Graça Carneiro, do Cen-
tro de Formação Sebastião da 
Gama, refere que “as bibliote-

cas sempre foram dos serviços 
que funcionaram como motor 
da ação da transição do ana-
lógico para o digital”. 

A iniciativa juntou professo-
res, investigadores, bibliotecá-
rios, diretores de agrupamento, 
entre outros responsáveis, no 
auditório da Biblioteca Munici-
pal de Santo Tirso.  O seminário 
realizou-se em formato presen-
cial e com transmissão online.Ação decorreu na Escola Básica e Secundária D. Dinis

LPCC recebeu valor angariado no âmbito da Corrida Para a Vida

Sensibilizar para a prevenção do cancro da mama é o grande objetivo da iniciativa

Catarina Costa, vencedora da edição de 2020, ladeada pelo Presidente da Câmara, Alberto Costa, e pela vereadora da juventude, Sara Moreira

Campanha para desconstruir preconceitos 

Mais de mil pessoas na 
tradicional caminhada Rosa

Candidatos ao Orçamento  
Participativo Jovem 2020  
receberam certificados

Santo Tirso acolheu seminário da Rede de Bibliotecas Escolares
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O Pavilhão Desportivo 
Municipal voltou ser 
a casa das grandes 
competições despor-

tivas e recebeu a Supertaça 
de voleibol 2021. Em dois fins 
de semana repletos, as equi-
pas seniores femininas e mas-
culinas disputaram a Taça de 
Portugal de Voleibol perante 
bancadas repletas de adeptos. 
A 25 de setembro a equipa de 
seniores feminino da AJM/FC 
Porto venceu o Leixões FC por 
3-0 e ergueu o troféu da Super-
taça 2021. 

Uma semana depois, a 02 
de outubro, foi a vez da Super-
taça masculina de voleibol ser 
disputada entre o SL Benfica e 
Sporting CP. Um jogo em que 
os encarnados saíram vitorio-
sos, vencendo por 3-2. Esta é a 
quarta vez que as águias ven-
cem a Supertaça. 

Alberto Costa, presidente da 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so entregou os troféus às equi-
pas vencedoras e medalhas aos 
atletas finalistas. O autarca es-
tá ciente da importância que o 
desporto assume atualmente, 

referindo que “o Município de 
Santo Tirso tem feito uma for-
te aposta na promoção e apoio 
a diversas iniciativas, clubes e 
atletas nas mais variadas mo-
dalidades”.  “Em Santo Tirso te-
mos atletas a dar cartas nas 
mais diversas modalidades e, 
para nós, há muito mais para 
além do futebol. Reconhecer e 
apoiar o empenho e trabalho de 
todos eles é algo no qual temos 
apostado, nomeadamente atra-
vés dos contratos-programa es-
tabelecidos com todo o tecido 
desportivo do Município”.

Inserida no âmbito do Pro-
grama de Percursos Pedestres 
de Santo Tirso, a Caminhada 
Outonal realizou-se no percur-
so PR 8STS – “Quintas e Par-
ques”, numa distância total de 
10,6 quilómetros, classificada 
com um grau de dificuldade de 
Nível III – Algo Difícil. A manhã 
de 23 de outubro foi, assim, de-
dicada à promoção da prática 
da atividade física e à criação 
de hábitos de vida saudáveis.

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

Costa, participou na caminhada 
e sublinhou a importância da 
prática desportiva que consi-
dera “essencial para promover 
não só a saúde física, mas tam-
bém a saúde mental”. 

A iniciativa foi limitada a um 
total de 60 participantes, deven-
do a concentração e saída rea-
lizar-se em três grupos de 20 
pessoas. Para o primeiro gru-
po, o horário de concentração 
estava marcado para as 8h45 e 
a partida para as 9h00. Às 9h05 
teve início a concentração do 

segundo grupo, que iniciou a ca-
minhada às 9h15. A terceira con-
centração realizou-se às 9h20 
e a respetiva partida às 9h30.

O local de concentração dos 
participantes foi junto ao edi-
fício da Câmara Municipal de 
Santo Tirso. O percurso seguiu, 
depois, pelo Parque D. Maria 
II, Escola Profissional Agríco-
la Conde de S. Bento, Parque 
Urbano Sara Moreira, Quinta 
da Cerdeira, Parque Urbano do 
Ribeiro do Matadouro, Câmara 
Municipal.

Equipa sénior masculina do SL Benfica venceu o Sporting CP por 3-2

Iniciativa pretende promover prática da atividade f ísica

Séniores femininas do FC Porto Conquistaram a Taça de Portugal

COMPRE
SANTO 
TIRSO
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+ Informações:

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

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

PARCEIROS

Santo Tirso recebeu jogos  
da Supertaça de Voleibol

Caminhada Outonal regressou a Santo Tirso
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O “Palcos” – Festival de 
Teatro Amador de San-
to Tirso regressou, nos 
dias 16, 23 e 24 de ou-

tubro, com uma série de quatro 
espetáculos descentralizados. Es-
te é já o sétimo ano consecutivo 
em que a Companhia de Teatro 
de Santo Tirso organiza a inicia-
tiva, que conta com o apoio da 
Câmara Municipal.

“A descentralização dos espe-
táculos é, sem dúvida, uma das 
principais mais valias do Palcos”, 
acredita o presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa. “Levar a cultura às 
pessoas de forma gratuita é mais 
um exemplo da importância que 
o executivo municipal dá a esta 
área”, defende

Este ano, o primeiro espetácu-
lo, destinado à infância, decorreu 
no dia 16 de outubro, na Bibliote-

ca Municipal, onde a Companhia 
de Teatro de Santo Tirso levou à 
cena a peça “Baú dos Malvados”.

No mesmo dia, o Centro Pa-
roquial da Reguenga recebeu, o 
Teatro Experimental de Mortá-
gua, que apresentaou “A Forja”, 
um drama juvenil para maiores 
de 12 anos.

No fim-de-semana seguinte, 
o Grupo de Teatro do Vez apre-
sentou, no dia 23 de outubro, a 
comédia musical “O Grande Ho-
mem”. Esta peça sobre ao palco 
do Centro Paroquial de Fontiscos 
e destinou-se a crianças maiores 
de seis anos.

No dia seguinte, 24 de ou-
tubro, o Teatro Popular de Ca-
rapeços apresentou, no Centro 
Paroquial de Roriz, uma comé-
dia intitulada “República das Mu-
lheres”, destinada a maiores de 
12 anos.

O projeto Coletivo Invisível atuou 
num café-concerto no passado dia 
16 de outubro, no Centro Cultural 
Municipal de Vila das Aves. Partilha-
do pelo músico e compositor Samuel 
Martins Coelho e pelo ator Nuno Pre-
to, o projeto surgiu em 2017, com o 
objetivo de juntar os percursos de 
um músico e de um ator com base 
numa experimentação de uma nova 
sonoridade.

Os temas compostos surgem a 
partir de autores literários e são 
apresentados em diversos dispo-
sitivos cénicos distintos, sendo a 
dramaturgia e o teatro elementos 
distintivos.  Para este café-concer-
to, no CCMVA, o convidado do Cole-
tivo Invisível será o músico Rui Leal.

Samuel Martins Coelho
O músico tem nas suas raízes a 

música clássica e, ao longo do tem-
po, tem vindo a desenvolver uma 
linguagem muito própria. Dos seus 
trabalhos fazem parte diversos gé-
neros e universos musicais, desde 
a música clássica à mais concep-
tual, dando asas à improvisação e 
às experiências.

Nos últimos anos tem colabora-
do como diretor musical, composi-
tor e instrumentista em companhias 
de teatro. Desenvolve, ainda, ativi-
dades para crianças e público em 
geral, colaborando com vários artis-
tas de dança, teatro e performance.

Em 2017 foi artista residente 
em Malta, no âmbito do programa 
da Fondazzjoni Kreattivitá e Valle-
ta 2018. Estudou violino na Escola 
Profissional Artística do Vale do Ave 
e na Academia Nacional Superior de 
Orquestra (Lisboa). Participou no II 
Curso de Formação de Animadores 
Musicais do Serviço Educativo da 
Casa da Música, tendo colaborado 
como facilitador nos cursos poste-
riores. Ainda na Casa da Música, 
realizou workshops e um seminário.

Fez também parte da banda so-
nora da curta-metragem de Regina 
Pessoa “Tio Tomás a contabilida-
de dos dias”. Samuel Martins Coe-
lho venceu o galardão de melhor 
curta-metragem nos prémios An-
nie Awards.

"A Forja" trouxe o Teatro Experimental de Mortágua à Reguenga

Roriz recebeu a peça "República das Mulheres" do Teatro Popular de Carapeços

"O Grande Homem" do Grupo de Teatro do Vez subiu ao palco do Centro Paroquial de Fontiscos "Baú dos Malvados", da Companhia de Teatro de Santo Tirso, abriu a edição deste ano

“Palcos” regressou 
a Santo Tirso com 
quatro espetáculos

Coletivo 
Invisível em 
café-concerto 
no Centro 
Cultural 

19OUTUBRO 2021 • JORNAL MUNICIPAL 18 JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #35

CRIAR CRIAR



S anto Tirso recebeu, de 
22 a 24 de outubro, a 
sétima edição do FIO – 
Festival Internacional de 

Órgão, cujo programa incluiu 
organistas aclamados pela crí-
tica internacional. Os concer-
tos tiveram lugar no Mosteiro 
de São Bento, Igreja Matriz de 
Santa Cristina do Couto e Ins-
tituto Nun’Alvres.

O primeiro concerto acon-
teceu na sexta-feira, 22 de 
outubro, no Mosteiro de São 
Bento, com um recital de ór-
gão pelo italiano Andrea Ma-
cinanti. Professor de Órgão e 
canto Gregoriano no Conser-
vatório de Bolonha, Macinanti 
tem uma vasta carreira musi-
cal, com vários discos editados 
e concertos um pouco por todo 
o mundo. Em 2009 foi agracia-
do com o título de Cavaleiro da 
Ordem de Mérito da República 
Italiana.

No dia seguinte, foi a vez 
do organista austríaco Michael 
Schoch fazer-se ouvir na Igre-
ja Matriz de Santa Cristina do 
Couto. Michael Schoch é um 

dos poucos músicos a ser 
igualmente proficiente no re-
pertório de piano e de órgão. 
Desde que lhe foi atribuído o 1º 
prémio no Concurso Internacio-

nal de Música ARD na categoria 
de órgão, após 40 anos em que 
esta distinção não foi entregue, 
atuou em palcos famosos inter-
nacionalmente e nas catedrais 

de Riga, Passau, Merseburg, 
Mainz e Speyer. Michael Scho-
ch tem atuado, também, com 
algumas das mais conceitua-
das orquestras do mundo, além 

de contabilizar vários discos 
editados.

O encerramento do festival 
decorreu no dia 24 de outu-
bro, no auditório do Instituto 
Nun’Alvres. Um concerto inter-
pretado pela soprano Rosana 
Orsini e pelo organista Marco 
Brescia, que foram acompa-
nhados pela dança do grupo 
Artis Bailado. Marco Brescia é 
um pianista e organista italia-
no de origem brasileira, resi-
dente em Santo Tirso, que tem 
no currículo vários prémios e 
é regularmente convidado pa-
ra atuar nos mais prestigiados 
festivais internacionais de Ór-
gão e de Música Antiga. Desde 
2006, forma um duo com Ro-
sana Orsini, soprano brasileira 
que conta com atuações acla-
madas pela crítica em óperas 
e recitais de música sacra na 
Europa, Estados Unidos e Amé-
rica do Sul.

Com direção de Marco Bres-
cia, o FIO prosseguiu em Vila 
Nova de Famalicão, onde vai 
decorreu no fim-de-semana se-
guinte, de 29 a 31 de outubro.

Surgiu no âmbito do Pro-
grama Mater17, uma iniciativa 
promovida pela Área Metropo-
litana do Porto, e durante se-
manas procurou, no concelho, 
membros para integrar o Cor(p)
o metropolitano.  Criado com o 
objetivo de se afirmar como um 
coro intermunicipal e polifóni-
co, que pretende mapear o ter-
ritório e as suas comunidades, 
a partir do trabalho vocal e da 
prática artística colaborativa, 
o Cor(p)o Metropolitano apre-
sentou-se à comunidade a 10 
de outubro com um conjunto 
de iniciativas que culminaram 
com a atuação do grupo, na 
Fábrica de Santo Thyrso.

Resultado de uma inscrição 
aberta à população de Santo 

Tirso, com ou sem experiência 
musical, o Cor(p)o Metropolita-
no foi um trabalho colaborati-
vo entre artistas e membros 

da comunidade de cada muni-
cípio da AMP, com obras inédi-
tas inspiradas pelo património 
cultural e imaginário coletivo 

de cada local.
No total foram três as ativi-

dades realizadas a 10 de outu-
bro, altura em que a inciaitiva 

foi apresentada, oficialmente, 
à população. Durante a manhã, 
o Parque de Geão, foi o ponto 
de partida para uma visita pelo 
património imaterial de Santo 
Tirso, com destaque para algu-
mas das mais célebres lendas 
locais, nomeadamente as len-
das do “Espada a Rasto”, de 
“São Rosendo” e da “Fonte da 
Maria Velha”. 

Da parte da tarde, na Fábri-
ca de Santo Thyrso estiveram à 
disposição cerca de dez jogos 
tradicionais. A primeira atua-
ção em público aconteceu de-
pois, sob a direção musical de 
Rui Souza, que acompanhou 
todo o percurso do grupo ao 
longo de cerca de dois meses 
de ensaios no Club Thyrsense.

Direção Musical esteve a cargo de Rui Souza

Encerramento do Festival decorreu no auditório do Instituto Nun'Alvres

HORÁRIO

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

CONTACTOS

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

Coro Metropolitano atuou em Santo Tirso

Festival Internacional 
de Órgão trouxe músicos  
de renome internacional
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É de jeito descontraído e 
com uma linguagem fluída que 
Inês Oliveira, de 17 anos, nos 
conta, convictamente, que é 
Medicina que quer seguir no 
futuro, mas é na Geologia que 
ganha grande destaque.

Inês Oliveira é a vencedora 
da sétima edição das Olimpía-
das Portuguesas de Geologia, 
um concurso anual que visa a 
resolução de questões teóricas 
e problemas práticos relaciona-
dos com a Geologia. 

Tudo começou no 11º ano, 
quando o seu professor de Bio-
logia e Geologia inscreveu to-
dos os alunos nesta prova. Inês 
estava longe de acreditar até 
onde iria. Com a pandemia da 
Covid-19 os melhores alunos 
passaram diretamente para a 
fase nacional. A jovem avense 
confessa que estava “totalmente 
descontraída”. “Ia para conhecer 
pessoas novas, aproveitar a ex-
periência ao máximo”, recorda. E 
foi com essa descontração que 
venceu, com um teste teórico de 
escolha múltipla e um trabalho 
prático, as olimpíadas a nível 
nacional. Inês revela que “não 
estava mesmo nada à espera” 
de vencer entre os 25 candida-
tos na fase final. 

De Portugal, foram quatro os 
alunos selecionados para a fa-
se internacional e Inês Oliveira 
fez brilharete a dobrar. Ganhou 
uma medalha de prata na prova 
de grupo multinacional “Earth 
Systems Project” e o vídeo da 
equipa portuguesa alcançou o 
ouro. 

Mas a vitória da jovem es-
tudante não fica por aqui. “O 
nosso vídeo ganhou muita vi-
sibilidade, e uma professora da 
Alemanha tem intenções de o 
apresentar ao Ministério da Edu-
cação alemão, porque na nossa 
idade os alunos não têm contac-
to com a Geologia na escola”, 
conta. Mas apesar de ser uma 
área que gosta, não se vê a tra-
balhar na Geologia no futuro. 

Percurso escolar e a relação  
com as suas raízes

Foi no laboratório de Geologia 
da Escola Secundária D. Afonso 
Henriques, em Vila das Aves que 
Inês Oliveira revelou com entusias-
mo que é nesta vila que se sente 
em casa, é onde tem as suas raízes. 
“Posso não viver cá, mas é aqui que 
tenho os meus avós, a minha família 
toda, o Desportivo das Aves”, con-
fessa entre sorrisos. 

Em mente tem, desde pequeni-
na, o sonho de seguir Medicina. “O 
que eu quero é ajudar as pessoas e 
ter um impacto, por muito pequeni-
no que seja, no mundo”. Com ideais 
muito convictos, Inês pensa que “to-
da a gente tem direito aos cuidados 
de saúde”. “É incrível poder ajudar, 
sem olhar a raça, a cor ou a reli-
gião”. Quanto à área em que se quer 
especializar, logo decide quando for 
tempo.  Para já está a frequentar o 
Curso Ciências e Tecnologias, no 
12º ano. “Apesar de gostar de mui-
ta coisa e de sempre me imaginar a 
fazer muita coisa, a medicina nunca 
sai do meu pensamento”, conclui.

Natural de Vila das Aves, Inês Oliveira brilhou nas Olimpíadas Portuguesas de Geologia

Aos 17 anos confessa sonhar com o curso de Medicina

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.

Afinal…o gato
Teatro – Biblioteca Municipal

Espetáculo de promoção da leitura com poesia de Fernando Pessoa, música de 
Joaquim Coelho e imagem de Mafalda Milhões. Interpretação de Cristina Paiva. 

Entrada gratuita – inscrição prévia obrigatória pelo 252 870 020 ou através 
do email cultura@cm-stirso.pt

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

13 NOVEMBRO

07 SETEMBRO A 20 NOVEMBRO

Inês Oliveira:  
o prodígio da GeologiaAgenda 

Municipal
Outubro  
e Novembro

QUINZENALMENTE AO SÁBADO – 11H00

QUINZENALMENTE AO SÁBADO – 11H00
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horário*

segunda a sexta 
09h00 > 12h30
14h00 > 17h30

sábado e domingo
09h00 > 12h30
*visitas sujeitas a marcação prévia. 

contactos 

rua de santo andré 
ermida, santo tirso
t 252 856 292

PUB


