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O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, inaugurou a 
15 de janeiro, a requalifica-
ção da Estrada Municipal 

(E.M.) 558, que estabelece a ligação 
da freguesia da Reguenga à Seroa, em 
Paços de Ferreira. 

 “Esta era uma intervenção muito 
ansiada e representa uma melhoria 
significativa não só para a população 
da Reguenga, mas também para todos 
aqueles que circulam, diariamente, en-
tre Santo Tirso e Paços de Ferreira”, 
salientou Alberto Costa. Com uma ex-
tensão total de 1,4 quilómetros, a in-
tervenção envolveu um investimento 
de 600 mil euros, visando a melhoria 
das acessibilidades e da circulação 
em segurança.

Segundo o autarca, “este é mais um 
dos investimentos que a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso tem vindo a fazer 
ao longo dos anos, no âmbito de uma 
estratégia global de melhoria das in-
fraestruturas rodoviárias do concelho”. 

Alberto Costa lembrou que esta 
obra é “mais uma promessa concreti-

zada e isso deve-se também ao bom 
relacionamento que existe entre o Mu-
nicípio e todas as juntas de fregue-
sia, bem como com as associações e 
empresas”.

“A requalificação da E.M. 558 faz 
parte de um conjunto de obras estru-
turais que a Câmara Municipal está 
a executar no concelho e que visam 
melhorar os principais acessos ao 
Município”, acrescentou, dando co-
mo exemplo os trabalhos que já de-
correm na melhoria E.M. 318, em Água 
Longa, e a construção da ligação do 
cemitério de Vilarinho a Paradela, re-
centemente inaugurada.

Alberto Costa destacou, ainda, que 
durante este ano serão investidos mais 
de 1,3 milhões de euros para acabar 
com as ruas em terra no concelho. Um 
objetivo no qual foram já aplicados, ao 
longo dos últimos anos, mais de três 
milhões de euros.

Por seu turno, o presidente da Jun-
ta de Freguesia da Reguenga, Márcio 
Pinto, classificou a requalificação da 
E.M. 558 como uma obra “verdadeira-
mente importante e necessária para 

a melhoria da qualidade de vida dos 
reguenguenses e dos tirsenses”. 

“Esta requalificação é o produto 
do empenho e da dedicação de várias 
pessoas e entidades que, desde o iní-
cio, souberam perceber que só com 
trabalho de equipa e um forte espí-
rito de colaboração e entreajuda era 
possível ultrapassar os obstáculos e 
realizar uma obra que, para muitos, 
era uma utopia, um sonho que jamais 
poderia ser realizado”, acrescentou. 

Olhar em Frente
Acabamos de sair de um ano recheado de desafios que ficará, para sempre, 

marcado pelos enormes passos dados no combate à pandemia que nos permiti-
ram retomar, pelo menos em parte, as rotinas diárias. 

Em Santo Tirso esses passos foram sempre dados em conjunto com todos, dia-
logando e desenhando estratégias para minimizar os impactos socioeconómicos 
de uma pandemia desta escala na vida das famílias e das empresas do concelho.

Fechamos o ano em grande, inaugurando a tão desejada ligação do cemitério 
de Vilarinho a Paradela. Uma obra que tanta diferença fará na qualidade de vida 
da população daquela zona e que muito me orgulho de ter ajudado a concretizar. 
Está feita e está bem-feita!

2022 é o ano de olhar em frente, de continuar o trabalho feito até aqui e de 
abraçar novos projetos para o Município. A sustentabilidade ambiental é um dos 
nossos focos principais, já o disse. Criar uma cidade da qual as pessoas podem 
usufruir caminha lado a lado com a preocupação em garantir que, nas fregue-
sias, a requalificação da rede viária permite que peões, bicicletas e automóveis 
circulem em segurança. A recém-inaugurada ligação entre a Reguenga e a Seroa 
é exemplo disso mesmo. 

Que este ano nos permita alcançar mais e chegar mais longe. Continuar a cons-
truir um Município onde é possível atrair mais investimento e apoiar todos os que 
já cá estão instalados. Onde todos têm acesso a mais formação, mais emprego 
e mais oportunidades. 

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Requalificação da via era muito ansiada pela população
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Investimento global é de 1,3 milhões de euros

  Esta intervenção representa  
uma melhoria significativa não só  
para a população da Reguenga,  
mas também para todos aqueles  
que circulam, diariamente, entre 
Santo Tirso e Paços de Ferreira 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo Tirso

Já se circula na E.M. 558  
que liga Reguenga à Seroa 
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D e 1 a 31 de dezembro, a ma-
gia do Natal esteve de volta 
a Santo Tirso com diversas 
atividades na Praça 25 de 
Abril para miúdos e graúdos. 

A roda gigante foi a grande novidade 
deste ano, juntando-se à tradicional 
árvore de Natal, à casa do Pai Na-
tal, à pista de gelo, ao comboio e ao 
carrocel. 

Ao longo do mês, os diversos equi-
pamentos instalados no Natal da Pra-

ça foram visitados por cerca de 100 
mil pessoas.

Coube a Raquel Couto interpretar os 
temas de Natal que deram o mote para 
a ligação da iluminação de Natal, a 1 
de dezembro. Depois de um interregno 
de um ano, a Praça 25 de abril voltou 
a encher-se de curiosos que quiseram 
acompanhar de perto a programação 
da época mais esperada do ano.

Para facilitar as deslocações, a 
Câmara Municipal de Santo Tirso dis-

ponibilizou um serviço de transporte 
gratuito desde as freguesias até à Pra-
ça 25 de Abril. À semelhança de anos 
anteriores, o Natal foi também cele-
brado através da entrega de lembran-
ças aos doentes que se encontravam 
internados no Hospital de Santo Tirso; 
e da distribuição de cabazes de natal 
pelas famílias do concelho em situação 
comprovada de carência económica. 
No total, foram adquiridos no comér-
cio local, para o efeito, mil cabazes.

1000 CABAZES DISTRIBUÍDOS POR FAMÍLIAS CARENCIADAS 

100 MIL PESSOAS VISITARAM O NATAL NA PRAÇA

Natal voltou à Praça 25 de Abril
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O executivo municipal 
aprovou em reunião 
de Câmara, realiza-
da a 23 de dezem-
bro, o tarifário do 

serviço de resíduos urbanos pa-
ra 2022, que se mantêm sem 
sofrer qualquer aumento des-
de 2014. 

Estabelecido em função dos 
consumos de água desde 2019, 
o tarifário aprovado representa 
uma redução no preço do lixo 
de dois por cento para consu-
midores até 15 metros cúbicos 
abrangidos pela rede pública 
de água, e de 10 por cento pa-
ra os consumidores com cinco 
metros cúbicos beneficiários do 
serviço de recolha domiciliária, 
nomeadamente em Santo Tirso 
e em Vila das Aves.

Neste sentido, um consumi-
dor médio (escalão 7,9 m3) vai 
manter a descida de 7,7% na re-
colha porta a porta (Santo Tirso 
e Vila das Aves) e de 5,23% na 
recolha coletiva (fora de Santo 
Tirso e Vila das Aves).

Um consumidor médio com 
recolha domiciliária vai pagar, 
assim, uma fatura de 7,66 eu-
ros por mês, em vez dos 8,30 
euros em vigor até março de 
2019. Por sua vez, o consumidor 
médio beneficiário da recolha 

coletiva passa a pagar 6,16 eu-
ros por mês, por oposição aos 
6,50 pagos até 2019.

Também as famílias mais 
carenciadas irão continuar a 
sentir alívio na fatura do lixo. 
“As tarifas sociais abrangem 
cerca de mil famílias, e estas 
serão beneficiadas por uma re-

dução de 80% na fatura do lixo, 
contra os 70% antes de março 
de 2019”, revelou o presidente 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa, durante a 
reunião de Câmara.

A proposta de tarifário para 
o ano de 2022 merece, de res-
to, uma boa classificação por 

parte da ERSAR-Entidade Re-
guladora dos Serviços de Água 
e Resíduos, no que diz respei-
to ao indicador “Acessibilidade 
Económica”, que mede o rendi-
mento disponível de cada famí-
lia para fazer face às despesas 
com o serviço de lixo.

O Município de Santo Tir-

so não aumenta o tarifário do 
serviço de resíduos urbanos há 
nove anos. Alberto Costa expli-
ca que esta aposta “se insere 
num conjunto de políticas mu-
nicipais mais alargadas que têm 
sido desenvolvidas com o ob-
jetivo de aliviar os orçamentos 
das famílias e das empresas”.

O Plano e Orçamento para 
este ano, que apresenta um va-
lor global de 48,1 milhões de eu-
ros, foi aprovado em Assembleia 
Municipal. Segundo explicou o 
presidente da Câmara, Alberto 
Costa, “trata-se de um orçamen-
to que honra os compromissos 
assumidos no ato eleitoral de 
setembro e que mereceram o 
voto favorável da larga maioria 
da população de Santo Tirso”.

A Assembleia Municipal pro-
nunciou-se sobre a proposta 
do Executivo relativa ao IMI a 
aplicar aos prédios urbanos em 

2022, aprovando, por maioria, 
uma taxa de 0,375 por cento 
para os prédios urbanos e uma 
majoração de 30 por cento para 
os prédios urbanos degradados.

De acordo com Alberto Cos-
ta, “a taxa aplicada aos prédios 
urbanos será 17 por cento in-
ferior à taxa máxima permiti-
da por lei, o que significa que 
o Município abdica de uma re-
ceita estimada em mais de 1,5 
milhões de euros”. Nos últimos 
oito anos, “este valor ascende a 
12 milhões euros”, acrescentou.

No que diz respeito ao IMI 

para famílias com mais de um 
descendente a cargo, está pre-
vista uma dedução fixa de 20 

euros para sujeitos passivos 
com um dependente, 40 euros 
para dois dependentes e 70 eu-

ros para casos de três ou mais 
descendentes.

As taxas de Derrama para 
2022, incluem a aplicação da 
taxa reduzida de 1,20 por cento 
para empresas com volume de 
negócios igual ou inferior a 150 
mil euros. No caso das empresas 
com volume de negócios igual 
ou superior a 150 mil euros será 
aplicada a taxa de 1,5 por cento.

No que diz respeito ao IRS, 
foi aprovada a redução de cinco 
por cento face à taxa máxima 
permitida por lei, fixando-se, 
assim, nos 4,75 por cento. 

D e 11 de dezembro a 
09 de janeiro o átrio 
da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso 
voltou a ser local de 

passagem obrigatória para os 
aficionados do artesanato. Or-
ganizada pelo Município, em 
parceria com a Confraria do 
Caco, a Exposição Internacio-
nal de Presépios celebrou a 15ª 
edição com peças de colecio-
nadores do todo o país.

“A exposição de presépios 
é, há muitos anos, uma tradição 
do concelho, mas, infelizmente, 
em 2020 vimo-nos impedidos 
de assinalar este momento nos 
moldes a que estávamos ha-
bituados por causa da pande-
mia”, lembrou o presidente da 
Câmara Municipal, Alberto Cos-
ta. Mas, para o autarca, “a 15ª 
edição da exposição é um sinal 
claro de esperança no futuro”.

“Este ano quisemos fazer 
uma aposta ainda maior na pro-
gramação natalícia como forma 
de apoiar o comércio local e 
esta exposição é também uma 
forma de o fazer, divulgando o 
artesanato através de um dos 
grandes símbolos da época na-
talícia, o presépio”, sublinhou.

Em exposição estiveram 
cerca de duas dezenas de 
presépios, apresentados em 
oratórias ou maquinetas, pro-
venientes de colecionadores de 
todo o país.

Um consumidor médio vai manter a descida de 7,7% na recolha porta a porta e de 5,23% na recolha coletiva

Para Alberto Costa, o Orçamento honra os compromissos assumidos

Reduções implementadas em 2019 mantêm-se em 2022

Município não aumenta 
tarifário do lixo há nove anos

Orçamento e taxas do IMI e Derrama para 2022 aprovados

Exposição de Presépios animou 
átrio dos Paços do Concelho
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O presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, assinou, a 25 demja-
neiro, os contratos que con-
cedem a nove empresas o 

estatuto de Projeto de Interesse Muni-
cipal (PIM). Ao todo, o investimento as-
cende a 76 milhões de euros e prevê a 
criação de mais de quatro centenas de 
novos postos de trabalho. 

Segundo Alberto Costa, “este esta-
tuto permite que as empresas tenham 
acesso a um ‘corredor verde’, benefi-
ciando de uma desburocratização de 
processos e de um acompanhamen-
to personalizado por parte do INVEST 
Santo Tirso, para além dos benefícios 
fiscais”. 

No total, o investimento da AFB – 
Agência Funerária de Burgães, Lda., da 
CARVIDET – Higiene Industrial, Lda., da 
Casa Rural do Salgueirinho, CASFIL – 
Indústria de Plásticos, S.A., do CVST – 
Centro Veterinário de Santo Tirso, Lda., 
da FRT TÊXTEIS, Lda., da JOCEL, Lda., 
da WEGEURO – Indústria Eléctrica, S.A. 
e da SNOWBERRY – COMUNICATION, 
Lda. é superior a 76 milhões de euros.

Nos vários setores de atividade que 
representam, as nove empresas cria-
ram, ou estão a criar, mais de quatro 
centenas de novos postos de trabalho. 

Na cerimónia, Alberto Costa recordou 
que “no total, são já 81 os Projetos de 
Interesse Municipal atribuídos pela Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, que re-
presentam um investimento privado na 
ordem de 496 milhões de euros, a cria-
ção de 1985 novos postos de trabalho 
e um apoio por parte da autarquia que 
ronda os 6,7 milhões de euros”. 

Destinado a empresas que já se en-
contram instaladas no concelho e tam-

bém àquelas que têm como objetivo 
fazê-lo, permitindo que usufruam de 
benefícios fiscais, tais como reduções 
em licenças municipais, taxa munici-
pal de urbanização, DERRAMA, IMT e 
IMI, o estatuto de Projeto de Interesse 
Municipal tem sido, acredita o autar-
ca, “uma das ferramentas essenciais 
para atrair novos investimentos para o 
concelho, e é por isso que, no que diz 
respeito às exportações, Santo Tirso 
se destaca, cada vez mais, como um 
dos municípios mais exportadores na 
região Norte, com um crescimento de 
22 por cento”. 

Destacando a redução da taxa de 
desemprego no concelho como indica-
dor da dinamização económica, Alberto 
Costa mostrou-se convicto de que “o 
apoio dado pelo Município às empre-
sas, o aconselhamento e dinamização 
de projetos de empreendedorismo jo-
vem, as políticas de proximidade jun-
to dos empresários e o investimento 
nas áreas de acolhimento empresarial 
fazem parte de um conjunto de me-
didas que potenciam o investimento, 
fazendo de Santo Tirso um município 
impulsionador de iniciativas que pro-
movem o emprego e garantem, obvia-
mente, desenvolvimento económico e 
mais-valias sociais”.

O maior e mais inovador entrepos-
to do LIDL em Portugal foi inaugurado 
no passado dia 13 de dezembro, na 
Zona Empresarial da Ermida. Com 48 
mil metros quadrados, o novo entre-
posto resulta de um investimento de 
73 milhões de euros e tem capacida-
de para abastecer mais de 100 lojas. 

 “A pensar na sociedade e no am-
biente, investimos num edifício con-
cebido com uma maior eficiência 
energética. Este recente entreposto 
do LIDL é o mais moderno de Por-
tugal, e um dos mais modernos da 
Europa. Com a sua operação conse-
guimos ser mais eficientes e rápidos 
na forma de levar a nossa qualidade 
ao melhor preço a todos os portu-
gueses”, explicou Luís Vergueiro, di-
retor-geral do LIDL Portugal para a 
região Norte. 

João Torres, Secretário de Estado 
do Comércio, Serviços e Defesa do 
Consumidor, que marcou presença 
na cerimónia, quis destacar a “gran-
de resiliência” do setor e lembrou que 
“é também com o setor do comércio 
e com investimentos como aquele 
que aqui assinalamos que é possí-
vel concretizar as metas ambiciosas 
que temos do ponto de vista da tran-
sição verde, do combate às alterações 
climáticas”.

O Entreposto do LIDL em Santo 
Tirso é o primeiro semi-robotizado 
da cadeia alemã em Portugal, o que 
permite uma maior capacidade de ar-
mazenamento, menos perdas de pro-
dutos, maior eficiência da operação 
e da organização da entrada e saída 
de paletes.

Ao mesmo tempo, conta com 
energias renováveis e uma gestão 
inteligente da iluminação, bem co-
mo câmaras de frio com um sistema 
de arrefecimento com recurso a fa-
ses/fluídos naturais, que minimizam 
os efeitos nocivos para a camada de 
ozono.

Alberto Costa salientou a aposta 
do município na “criação de traba-
lho qualificado e bem remunerado” 
e mostrou-se convicto de que “a 
proximidade com os empresários é 
o melhor caminho para dialogar e 
adequar as políticas municipais às 
suas necessidades”.

Investimento privado ascende os 76 milhões de euros e prevê a criação de mais de 400 novos postos de trabalho.

São já 81 os Projetos 
de Interesse Municipal 
atribuídos pela Câmara 
Municipal de Santo Tirso, 
que representam um 
investimento privado na 
ordem de 496 milhões de 
euros, a criação de 1985 
novos postos de trabalho 
e um apoio por parte da 
autarquia que ronda os  
6,7 milhões de euros 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo Tirso

Empresas investem 
mais de 76 milhões 
com apoio da  
Câmara Municipal

Maior entreposto 
LIDL está em  
Santo Tirso
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O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto 
Costa, e o presiden-
te da Junta de Fre-

guesia de Vilarinho, Jorge Faria, 
inauguraram, a 18 de dezem-
bro, a ligação do cemitério de 
Vilarinho a Paradela. A nova via 
tem uma extensão de 1,3 Km e 
foi alvo de um investimento de 
cerca de 1,5 milhões de euros. 

“A ligação do cemitério de 
Vilarinho a Paradela faz parte 

de um conjunto de obras estru-
turais que a Câmara Municipal 
de Santo Tirso está a executar 
no concelho e que visam melho-
rar as acessibilidades e garan-
tir a circulação em segurança”, 
explicou Alberto Costa durante 
o seu discurso. 

Para o autarca, esta é “uma 
obra de grande relevância pa-
ra a população, que vai garan-
tir uma maior fluidez de trânsito 
e facilitar a circulação entre os 
diversos pontos de freguesia, 

mas também com os municí-
pios vizinhos”. 

A melhoria da rede viária mu-
nicipal vai manter-se no futuro, e 
o presidente da Câmara deixou 
a garantia de que a beneficiação 
da EM 513, também conhecida 
por ligação da “Vim à Vim”, será 
uma realidade. “O projeto está a 
avançar e a obra será concreti-
zada por fases”, assumiu.

Na via de ligação entre o ce-
mitério de Vilarinho e Paradela, 
o investimento foi de cerca de 

1,5 milhões de euros e veio dar 
resposta a uma reivindicação 
antiga, referiu, por sua vez, o 
presidente da Junta de Fregue-
sia de Vilarinho, Jorge Faria. A 
obra é uma das mais importan-
tes para a freguesia e terá um 
“impacto na melhoria das con-
dições de vida de muitas pes-
soas”, garantiu ainda.

A intervenção decorreu em 
três fases e incluiu o alarga-
mento e infraestruturação da 
estrada D’Abrego e Rua do Mos-

teiro; a criação de um novo ar-
ruamento, atravessando vários 
campos agrícolas e florestais, 
a pavimentação em betão be-
tuminoso, a execução de áreas 
de circulação pedonal e de zo-
nas de paragem de transpor-
tes públicos. Para além disso, 
foram ainda executados traba-
lhos de criação de muros de su-
porte, novas infraestruturas de 
abastecimento de água, sanea-
mento, colocação de iluminação 
pública e sinalização vertical.

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, e o presidente do 
CESAE Digital, Luís Manuel 
Ribeiro, assinaram a 15 de 

dezembro, um protocolo com vista à ins-
talação de um Centro de Formação de 
Competências Digitais no Município. Re-
sultado de um investimento de quatro 
milhões de euros, este será o primeiro 
polo de formação profissional na área 
das competências digitais descentrali-
zado do país e ficará localizado na Fá-
brica de Santo Thyrso.

A assinatura do protocolo entre o Mu-
nicípio de Santo Tirso e o CESAE Digital 
contou com a presença do Secretário de 
Estado Adjunto, do Trabalho e da Forma-
ção Profissional, Miguel Cabrita, que sa-
lientou “o cruzamento entre a estratégia 
local, a importância regional e a priori-
dade às questões da formação”.

Para o Secretário de Estado, “a di-
gitalização não se consegue fazer sem 
formação, tanto das pessoas que estão 
nas empresas como dos desemprega-
dos que queremos inserir no mercado 
de trabalho”. Nesse sentido, a criação 
deste polo de formação assume-se co-
mo um “passo muito importante”, já que 
“o investimento de 4 milhões de euros 
vai permitir que, todos os anos, cerca 
de mil pessoas possam passar por aqui 
e receber formação nesta área especí-
fica”, referiu.

O presidente do CESAE Digital, Luís 
Manuel Ribeiro, adiantou que o concelho 
tem uma “localização geoestratégica” 
que irá permitir “dar resposta a toda a 
região norte e a outras regiões do país”. 
Para além disso, garantiu haver um ali-
nhamento com a estratégia da Câmara 
Municipal. 

As primeiras ações de formação es-
tão previstas para o início de 2024 e 
Luís Manuel Ribeiro explicou que, até 
lá, o investimento do CESAE Digital irá 
possibilitar a instalação de “cerca de 18 
salas de formação, distribuídas por 13 
salas dedicadas à qualificação de jovens 
e adultos; cinco laboratórios altamente 
diferenciados, como por exemplo, ao 
nível da cibersegurança e ao nível da 

inteligência artificial e equipamentos 
de apoio ao desenvolvimento da forma-
ção e a todo o ecossistema da Fábrica 
de Santo Thyrso”.

A criação deste Centro de Formação 
de Competências Digitais pretende não 
só evidenciar a importância do digital 
nas empresas e nas suas qualificações, 
mas também potenciar sinergias com 
parcerias tecnológicas. “Estaremos aqui 
de portas abertas para receber pessoas 
de todas as idades e contribuir para o 
seu desenvolvimento ao nível das com-
petências digitais”, assegurou Luís Ma-
nuel Ribeiro.

O presidente da Câmara Municipal, 
Alberto Costa, acredita que a escolha 
de Santo Tirso para receber este inves-
timento mostra que “temos boas condi-
ções infraestruturais; trabalho feito em 
matéria de educação, em geral, e for-
mação profissional, em particular, um 
tecido empresarial forte e gozamos de 
uma posição de charneira entre a Área 
Metropolitana do Porto e a região do 
Vale do Ave”.

Tornar o concelho competitivo ao ní-

vel da formação, ajudando a fixar jovens 
no concelho e preparando-os para os 
desafios do mercado de trabalho têm 
sido, de resto, eixos estratégicos do Mu-
nicípio. “O que a Câmara Municipal tem 
vindo a fazer é, por um lado, adequar 
a oferta formativa às necessidades do 
território e do tecido empresarial e, por 
outro, apostar num Plano de Competên-
cias Digitais que chegue a todos e per-
mita a capacitação e a inclusão digital 

das pessoas”, sublinhou Alberto Costa.
“Estamos absolutamente convenci-

dos de que o CESAE Digital será um dos 
mais importantes parceiros do Município 
no caminho que iniciámos e que quere-
mos percorrer na era da transformação 
digital, criando condições e disponibili-
zando ferramentas e instrumentos ca-
pazes de ultrapassar as carências de 
qualificação técnica e profissional da 
população ativa e dos jovens”, concluiu.

Investimento de cerca de 1,5 milhões de euros veio dar resposta a uma reivindicação antiga

Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita marcou presença na cerimónia de assinatura do protocolo

Município e Cesae Digital formalizaram acordo que prevê investimento de 4 milhões de euros (1)“Fomos contemplados pelo 
Programa PARES 3.0, o que 
garantirá a comparticipação 
a fundo perdido de dois ter-
ços do nosso projeto de re-
qualificação”, adiantou o pá-
roco de Vilarinho, Felisberto 
Capela, durante a cerimónia 
de inauguração da rua de 
Paradela.
O pároco agradeceu o empe-
nho do presidente da Câmara 

Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, na resolução de 
problemas de licenciamen-
to que permitiram avançar 
com a candidatura e assegu-
rou que a intervenção, orça-
da em cerca de 350 mil euros, 
“irá permitir resolver alguns 
constrangimentos atuais no 
edifício e alargar a capaci-
dade de resposta do centro”.
O Programa de Alargamen-

to da Rede de Equipamentos 
Sociais (PARES) destina-se a 
Instituições Particulares de 
Solidariedade Social e Insti-
tuições legalmente equipara-
das que pretendam apresen-
tar projetos que criem novas 
respostas sociais, com o ob-
jetivo de consolidar a rede de 
equipamentos sociais no ter-
ritório continental.

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VILARINHO 
CONTEMPLADO PELO PROGRAMA PARES 3.0

Ligação do cemitério 
de Vilarinho a Paradela 
inaugurada

Santo Tirso terá primeiro Centro 
de Formação de Competências 
Digitais descentralizado do país
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O presidente da Câmara 
Municipal, Alberto Costa, inau-
gurou o Hospital Veterinário de 
Santo Tirso, no passado dia 11 
de janeiro. Uma unidade que 
resulta de um investimento pri-
vado de um milhão de euros.

Na cerimónia de inaugu-
ração, Alberto Costa mani-
festou a convicção de que 
esta unidade veterinária “se-
rá uma referência a nível na-
cional”, acrescentando que, 
“a par das políticas desenvol-
vidas pelo Município, é mais 
uma resposta na implementa-
ção de medidas que promovem 
o bem-estar animal”.

O autarca sublinhou que o 
Hospital Veterinário de San-
to Tirso foi classificado como 
Projeto de Interesse Munici-
pal, o que permitiu a aplica-
ção de benefícios fiscais para 
a sua concretização. “A prote-
ção da vida animal é uma das 
prioridades do nosso progra-
ma político”.

“Além do Canil/Gatil e da 
promoção de iniciativas de 
combate ao abandono e de 
promoção da adoção animal, 
entre muitas outras medidas, 
muito brevemente iremos inau-
gurar, no Parque Urbano Sa-
ra Moreira, o primeiro Parque 

Canino Municipal, um espaço 
dedicado ao recreio e ao lazer 
dos animais, que envolve um 
investimento superior a 50 mil 
euros”, revelou Alberto Costa.

Os veterinários Ricardo 
Baptista e António Rocha, fun-
dadores há 13 anos do Cen-
tro Veterinário de Santo Tirso, 
recentemente adquirido pelo 
Grupo Onevet, são os respon-
sáveis clínicos do novo hospi-
tal, tendo ambos agradecido 
o papel desempenhado pela 
Câmara Municipal para a con-
cretização deste investimento, 
que classificaram como “um 
grande desafio”. 

Já foram concluídos os traba-
lhos de pavimentação da entra-
da e os equipamentos caninos 
já estão instalados no Parque 
Canino Municipal. No início de 
janeiro decorriam os trabalhos 
preparatórios para as planta-
ções e jardinagem do local. 

O novo equipamento, que 
está a ser implementado no 
Parque Urbano Sara Moreira, 
representa um investimento 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso superior a 50 mil euros e 
deverá f icar concluído até ao 
f inal do mês de janeiro. 

Com uma área total de 

3400 metros quadrados (m2), 
irá permitir a criação de duas 
zonas distintas: 650 m2 pa-
ra animais de pequeno por-
te e 1300 m2 para animais de 
grande porte. Existirá ainda 
uma antecâmara de acesso 
com 50 m2. 

O espaço será dotado de 
bebedouros, dispensadores de 
sacos para recolha de dese-
jos dos animais e equipamen-
tos de treino/lazer canino. A 
possibilidade de realização de 
provas competitivas ou tarefas 
de busca e salvamento serão 
outras valências do parque.

Investimento Municipal é superior a 50 mil euros

Espaço tem uma área total de 3400m2

Instalações estão situadas nas proximidades do Pavilhão Municipal

Parque Canino Municipal 
está a nascer no Parque 
Urbano Sara Moreira

Hospital 
Veterinário  
de Santo Tirso 
inaugurado

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
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D urante o ano de 2021 
foram adotados no 
Canil/Gatil Municipal 
de Santo Tirso 338 
cães e 486 gatos. 

Desde que entrou em funcio-
namento, em 2018, os números 
relativos à adoção no Canil/Ga-
til Municipal têm vindo a cres-
cer e o mesmo acontece com 
as esterilizações. O ano 2021 
registou o maior número de 
adoções de sempre. 

Mais de 800 animais foram 
adotados em 2021 no Canil/ 
Gatil Municipal de Santo Tir-
so, número que se fixou nos 
430 em 2020. Os números 
são ainda mais claros quan-
do se trata de esterilizações. 
Em 2021 foram esterilizados 
1250 animais, mais 655 do que 
em 2020.

“A evolução do número de 
adoções e a aposta do Muni-
cípio na esterilização é algo 
que nos deixa orgulhosos do 
trabalho que tem sido desen-
volvido em prol do bem-estar 
animal”, sublinha o presidente 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa.

O autarca lembra que “só 
no último ano foram esterili-
zados no Canil Municipal 1250 
animais, dos quais cerca de 
600 ao abrigo do Programa 
CED – Capturar, Esterilizar e 
Devolver – que permite a es-
terilização de gatos de rua me-
diante a captura dos animais 
nas próprias colónias, sendo, 
depois, devolvidos ao mesmo 
local”.

“O que nós pretendemos 
é, por um lado, sensibilizar a 
população para a questão da 
adoção consciente e para o 
não abandono. Adotar animais 
e, posteriormente, devolvê-los 
é um ato que queremos com-
bater, por deixar neles marcas 
profundas”, refere Alberto Cos-
ta. Por outro lado, acrescenta, 
“queremos diminuir o número 
de animais a circular nas ruas 
sem controlo”. Daí que, adian-

ta o autarca, “esterilizar é algo 
necessário e prioritário”.

A tendência de crescimen-
to das adoções verifica-se, de 
resto, desde a abertura do Ca-
nil, com um especial aumento 
a partir de 2019. 

De 2019 para 2020 o nú-
mero de animais adotados no 
Canil cresceu 116 por cento, 
tendo o ano terminado com um 
total de 430 adoções. Já em 
período de pandemia, os nú-
meros voltaram a disparar. De 
14 de março de 2020 a 14 de 
junho de 2021, 302 cães e 389 
gatos encontraram famílias.  

O Município tem apostado 
em políticas que garantam não 
só o controlo da população de 
animais errantes, mas também 
a sua saúde e bem-estar. Re-
corde-se que, já em 2020, San-
to Tirso foi o município do País 
com maior investimento em es-
terilização de animais, entre 
um total de 150 autarquias que 

aderiram à campanha promo-
vida pela Direção-Geral de Ali-
mentação Veterinária (DGAV), 
esterilizando, à data, um total 
de 423 animais. 

A aposta na melhoria das 
condições do canil tem sido, 
também, uma prioridade pa-
ra o executivo municipal, que 
irá continuar a ser levada a ca-
bo no futuro. “As instalações 
já eram boas, mas temos ten-
tado melhorá-las, de modo a 
garantir que sejam acolhidos 
mais animais e que os espaços 
onde se encontram sejam ade-
quados às suas necessidades, 
para que possam ter espaço 
para correr e brincar em segu-
rança”, explica Alberto Costa.

A Câmara Municipal irá 
avançar, brevemente, com a 
ampliação das instalações do 
Canil/Gatil Municipal de San-
to Tirso. O objetivo é duplicar 
a capacidade e criar novas 
valências.

O Município de Santo 
Tirso, ao abrigo de 
uma parceria es-
tabelecida com o 
MODATEX, dinami-

zou durante o mês de dezem-
bro um conjunto de “Sessões 
de Criatividade e Inovação” na 
Incubadora IMod, na Fábrica de 
Santo Thyrso. 

No total, foram três Wor-
kshops, onde participaram 
empreendedores de Santo Tir-
so e território de proximida-
de. Nesta iniciativa adquiriram 
conhecimentos que fomentam 
a criatividade e a inovação no 
setor têxtil, moda e design. 

No Workshop “Modelação 
Digital”, os intervenientes tive-
ram a oportunidade de abordar 
as técnicas de digitalização, de 
gradação e execução de planos 
de cortes utilizando o sistema 

CAD de Modelação. Já no Wor-
kshop “Estampa uma t-shirt”, o 
principal objetivo passou pela 
capacidade de os participantes 
identificarem os equipamen-
tos e tecnologias de prepara-
ção de pastas de estampar e 
as tecnologias de estampagem. 

Por fim, o Workshop “Costura 
Criativa”, pretendia que os ele-
mentos participativos fossem 
capazes de desenvolver téc-
nicas de costura criativa, pa-
ra a criação de peças únicas e 
diferenciadoras. 

O INVEST Santo Tirso e a 

Incubadora da Fábrica de San-
to Thyrso têm vindo a apoiar 
a criatividade de novos em-
preendedores, uma vez que es-
tes são os impulsionadores de 
Dinâmicas futuras para a valo-
rização do têxtil e moda, como 
sublinha o presidente da Câma-
ra Municipal de Santo, Alber-
to Costa: “a indústria têxtil faz 
parte da história do Município 
e é importante dar continuida-
de às nossas raízes, apostando 
na inovação e, ao mesmo ten-
do, promovendo a formação 
de profissionais qualificados”.

A Fábrica Santo Thyrso, ao 
representar um Pólo da Mo-
da, Atividades e Indústrias 
Culturais e Criativas, conti-
nuará a dar importantes con-
tributos para a potenciação 
do Empreendedorismo Jovem 
e Criativo.

A Câmara Municipal de San-
to Tirso promove, no início de 
2022, nas juntas de freguesia 
do concelho, uma série de ses-
sões de esclarecimento sobre o 
funcionamento do Balcão Úni-
co do Prédio (BUPi), um serviço 
onde os proprietários podem 
cadastrar, gratuitamente, as 
suas parcelas de terrenos rús-
ticos e mistos.

As primeiras sessões tive-
ram lugar, a 24 de janeiro, na 
Junta de Freguesia de Vila Nova 
do Campo e, no dia seguinte, 
na de Água Longa.

Para fevereiro estão previs-
tas novas ações na sede da 
União de Freguesias de San-
to Tirso, Couto (Santa Cristi-
na e S. Miguel) e Burgães (dia 
7, às 18h00) e nas juntas de 
freguesia de Rebordões (dia 
11, às 21h00); Roriz (dia 16, às 
18h00); Vila das Aves (dia 18, 
às 18h00) e Vilarinho (dia 25, 
às 19h00). A junta de freguesia 
da Agrela tem sessão marca-
da para dia 4 de março, pelas 
21h00, e na de Monte Córdo-
va acontece a 9 de março, às 
19h00.

Simples e Gratuito
O registo Predial é obri-

gatório, mas através do bal-
cão BUPi pode ser realizado 
de forma simples e gratuita, 
tendo como principal vanta-
gem o acompanhamento por 
um técnico habilitado que aju-
da o cidadão a concretizar o 
processo. 

Em Portugal têm sido im-
plementados diversos me-
canismos com o objetivo de 
conhecer os limites das pro-
priedades rústicas e mistas e, 
simultaneamente, identificar 
os seus proprietários, contri-
buindo para a elaboração do 
designado Cadastro Predial.

Em Santo Tirso, o balcão 
de atendimento BUPi funcio-
na nas instalações da Câmara 
Municipal e no Espaço Digital, 
junto à Loja do Cidadão.

Em 2021 foram adotados no Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso 338 cães e 486 gatos

Explorar a criatividade e a inovação no setor têxtil, moda e design foi o objetivo

Municipio dinamizou três workshops em parceria com o Modatex

Número de esterilizações duplicou face a 2020

Canil/Gatil Municipal regista  
recorde de adoções de sempre

Câmara de Santo Tirso 
dinamiza “Sessões de  
Criatividade e Inovação”

Sessões de 
esclarecimento  
nas freguesias  
sobre BUPi
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A 24ª edição da São 
Silvestre de San-
to Tirso, promovida 
pela Câmara Munici-
pal em parceria com 

o CAST – Centro de Atletismo 
de Santo Tirso, realizou-se no 
dia 18 de dezembro, e juntou 
cerca de 800 atletas. 

Esta edição marcou o re-
gresso da prova às ruas do 
concelho, depois de em 2020, 
ter sido realizada em forma-
to virtual, com os participan-
tes a terem a oportunidade 
de escolher o caminho a rea-
lizar, evitando o ajuntamento 

de centenas de pessoas nas 
ruas da cidade. 

O presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, explicou que 
“para esta edição, foi impres-
cindível manter todos os atle-
tas em segurança e, nesse 
sentido, foi limitado o núme-
ro de inscrições”. 

A prova é já histórica pa-
ra o concelho e Alberto Costa 
deixou claro que “integra uma 
estratégia mais global que pre-
tende fomentar a prática des-
portiva e a criação de hábitos 
de vida mais saudáveis”.

“É, sem dúvida, importan-
te investir em infraestruturas 
e criar condições para que os 
atletas possam treinar com 
condições adequadas, mas é 
preciso também projetar pro-
vas como esta, com alguma no-
toriedade e que mostram tudo 
aquilo que os atletas de Santo 
Tirso conseguem conquistar”.

Com partida e chegada jun-
to do Pavilhão Municipal de 
Santo Tirso, a 24ª edição São 
Silvestre contou com uma cor-
rida para os escalões jovens 
e a tradicional prova dos 10 
quilómetros. Simão Bastos, 

do Recreio Desportivo Águe-
da, terminou a prova em pri-
meiro lugar, aos 29 minutos e 
10 segundos, seguido pelo co-
lega de equipa, Luís Oliveira. A 
fechar o pódio masculino este-
ve Rui Pedro Silva, do CD São 
Salvador do Campo.

Rafaela Fonseca, do SC Sal-
gueiros, foi a primeira mulher 
a completar os 10 quilómetros, 
ao terminar a prova em 34 mi-
nutos e 26 segundos. Sara 
Duarte, do SC Braga, conquis-
tou o segundo lugar e Mónica 
Silva, do CD São Salvador do 
Campo terminou em terceiro.

No passado dia 15 de de-
zembro, o corta-mato interesco-
las regressou ao Parque Urbano 
Sara Moreira. Inserida no Pro-
grama das Jornadas Desporti-
vas Interescolas, a iniciativa tem 
como objetivo promover o des-
porto e a competição saudável.

Organizada pela Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, a prova 
juntou cerca de 700 alunos das 
escolas E.B. 2/3 e secundárias 
do concelho. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, acompanhado pela ve-
readora do desporto, Sara Mo-
reira, deu a partida para alguns 
dos escalões e mostrou-se sa-
tisfeito com o regresso da com-
petição. “Houve um interregno, 
devido à pandemia da Covid-19 
mas resolvemos avançar com a 
prova este ano, garantindo to-
das as condições de segurança, 
e a verdade é que o entusiasmo 
de todos estes alunos demons-
tra a ânsia que tinham em voltar 
a disputar esta prova”, adiantou 
Alberto Costa.

O autarca acredita que “a 
retoma da atividade física, es-
pecialmente nestas idades, ga-
nhou ainda mais importância 
após a pandemia, já que as 
crianças perderam muitas das 
suas rotinas, passaram muito 
tempo em casa, longe dos seus 
colegas e dos hábitos que ti-
nham nas escolas, e o desporto 
vem proporcionar não só o com-
bate à obesidade, mas também 
diminuir a sensação e solidão”.

A 24ª edição da São Silvestre teve inscrições limitadas e juntou 800 atletas

Prova teve inscrições limitadas devido à pandemia da Covid-19

Cerca de 800 atletas 
correram na São  
Silvestre de Santo Tirso

700 alunos  
no regresso 
do Corta-mato 
interescolas 

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
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O Parque Urbano Sa-
ra Moreira foi pal-
co da maior edição 
de sempre do Cam-
peonato Nacional 

de Ciclocrosse, uma competi-
ção que se realizou pela pri-
meira vez no município. 

No total, foram 250 atle-
tas inscritos nas provas dos 
diferentes escalões, o que 
constituiu um recorde desta 
competição promovida pela 
Federação Portuguesa de Ci-
clismo, este ano organizada 
pela Rio Natura em parceria 
com a Associação de Ciclismo 
do Porto. 

Para Mário Costa, que se 
sagrou campeão nacional na 
categoria Elite Masculino pela 
segunda vez consecutiva, “foi 
uma prova espetacular, o per-
curso estava brutal, com muita 
gente a assistir e um ambiente 
incrível”. 

“Uma pista que foi puro ci-
clocrosse e que eu gosto tanto, 
por isso, foi desfrutar ao máxi-
mo”, disse, por seu turno, Ana 
Santos, que se sagrou campeã 
nacional de Elite Feminino pela 
quarta vez consecutiva.

Um balanço feito pelos prin-

cipais protagonistas que dei-
xou o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, particularmente 
satisfeito e que concretiza os 
objetivos da autarquia. 

“Temos vindo a promover, 

incentivar e apoiar o ciclismo, 
em particular, mas também to-
das as modalidades despor-
tivas porque esta é uma área 
que consideramos fundamen-
tal”, explicou o autarca.

“A criação de hábitos de 

vida saudáveis é algo funda-
mental, mas o desporto tem, 
também, um papel muito rele-
vante na coexistência em so-
ciedade e na transmissão de 
valores éticos”, sublinhou.

Para além disso, continuou 

Alberto Costa, “apoiar e organi-
zar eventos desportivos é algo 
que nos deixa muito honrados 
enquanto Município porque nos 
permite mostrar a qualidade 
dos nossos atletas e potenciar 
o nosso território”.

Ao longo do passado dia 15 
de janeiro, o Pavilhão Munici-
pal de Santo Tirso acolheu a 
27ª edição do Grande Torneio 
Internacional de Karaté de Vi-
la das Aves. 

No evento desportivo parti-
ciparam cerca de 448 atletas, 
sendo 428 de nacionalidade 
portuguesa, 19 oriundos do 
Luxemburgo e 1 atleta de An-
gola. Estiveram também pre-
sentes 112 treinadores de 72 
clubes. Nesta edição partici-
param karatecas entre os 10 e 
os 20 anos da idade.

A prova, promovida pela Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 

em parceria com o Karaté Sho-
tokan de Vila das Aves e com 
o apoio da Federação Nacio-
nal de Karaté – Portugal decor-
reu nas disciplinas de Kumite 
(combate) e Katas (formas) e 
contou, também, uma prova de 
Kata Open para atletas com de-
ficiência – Trissomia 21. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, destacou a importância 
da modalidade e da relevân-
cia que este evento tem para 
o concelho. “É bem-sabido que 
o Município tem um historial 
de grandes campeões nesta 
modalidade e é, para nós, um 

orgulho termos vários atletas 
de todas as idades a compe-
tir aqui”.

O caráter inclusivo da mo-
dalidade é algo que o autar-
ca não quis deixar de destacar, 
por considerar “essencial que o 
desporto chegue a todos, que 
mostre a capacidade de supe-
ração destes campeões e que 
as pessoas percebam que ser 
portador de deficiência não po-
de ser um fator de exclusão”.

O evento foi fechado ao pú-
blico devido à situação pandé-
mica e decorreu de acordo com 
o Plano de Contingência apro-
vado pelo Delegado de Saúde. 

O escultor Carlos No-
gueira, um dos mais 
conceituados artis-
tas portugueses da 
atualidade, doou ao 

Município de Santo Tirso a es-
cultura “casa com esquina. a 
céu aberto”, que passa a ser a 
mais recente incorporação do 
acervo do Museu Internacional 
de Escultura Contemporânea.

A obra – uma escultura de 
interior – é composta por ma-
deira, metal e vidro, que são 
alguns dos materiais preferidos 
de Carlos Nogueira, com recur-
so à luz, também presente em 
muitos dos seus trabalhos.

Esta escultura será exposta, 
pela primeira vez, na Capela do 
Senhor dos Passos, em Santo 
Tirso, após a Páscoa, em data 

ainda a definir.
Carlos Nogueira revela que 

“esta doação é uma forma de 
reconhecimento do trabalho, 
empenho e cuidado que só 
alguns, como o Museu Inter-
nacional de Escultura Contem-
porânea, sabem ter”.

Esta passa, assim, a ser 
a terceira obra de Carlos No-
gueira em Santo Tirso, depois 
de “casa comprida com árvo-
re dentro”, de 2012, e de “casa 
comprida com luz”, de 2016.

Segundo o próprio escul-
tor, “casa com esquina. a céu 
aberto” está “absolutamente 
interligada” com as duas obras 
anteriores, refletindo acerca da 
mesma temática – a casa – e 
explorando a relação entre 
construção e memória.

Para o presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, “a oferta de mais 
esta escultura é um importante 
ato de filantropia, que constitui 
um motivo de grande orgulho 
por se tratar do reconhecimento 
do trabalho desenvolvido pelo 
Museu Internacional de Escul-
tura Contemporânea”.

“Podermos contar com mais 
uma obra de um autor tão no-
tável como Carlos Nogueira, a 
quem manifesto um profundo 
agradecimento, dá-nos a mo-
tivação para continuarmos a 
trabalhar no sentido de man-
termos Santo Tirso como cidade 
de referência da arte contempo-
rânea, a nível nacional e inter-
nacional”, acrescenta.

Duas das obras de Alber-
to Carneiro que se encontram 
depositadas no Centro de Ar-
te dedicado ao escultor, em 
Santo Tirso, estão, até 17 de 
março, expostas no átrio da 
Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto.

“Espiral” e “O jardim” in-
tegram a exposição “Alberto 
Carneiro | exercício da área 
de Projeto 1”, com o objeti-
vo de enriquecer a interação 
dos alunos com a arte. O pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, 
destaca o facto de esta ser, 
desde a inauguração do es-
paço, em 27 de novembro, “a 
primeira grande atividade do 
Centro de Arte Alberto Car-
neiro no âmbito da ligação à 
comunidade educativa”.

“A realização de projetos 
pedagógicos, com especial 
enfoque no ensino superior, 
faz parte da missão deste 
Centro de Arte, tendo como 
objetivo proporcionar aos es-

tudantes diferentes possibi-
lidades de contacto com os 
museus e os seus acervos”, 
acrescenta.

As duas peças expostas 
na FAUP, uma em madeira 
e outra em bronze, ilustram 
momentos diferentes do 
percurso artístico de Alber-
to Carneiro. Ambas são pro-
priedade de Cláudio Carneiro, 
filho do escultor, e integram o 
espólio em depósito no Cen-
tro de Arte.

Inaugurado no passado 
dia 27 de novembro, o Cen-
tro de Arte Alberto Carneiro 
está localizado na Fábrica 
de Santo Thyrso e reúne o 
acervo doado pelo escultor 
ao Município, composto por 
60 esculturas e desenhos. No 
local estão, também, depo-
sitadas obras do artista que 
são propriedade dos herdei-
ros, bem como a bibliote-
ca particular composta por 
mais de sete mil volumes da 
especialidade.

Mário Costa sagrou-se campeão nacional de Elite Masculino

Evento juntou cerca de 448 atletas

A escultura “casa com esquina. a céu aberto” é a mais recente incorporação do acervo do MIEC

O Jardim

Pavilhão Municipal recebeu Grande Torneio Internacional de Karaté 

Centro de Arte Alberto 
Carneiro expõe na 
Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto

Escultor Carlos 
Nogueira doa peça 
ao Município  
de Santo Tirso

Parque Sara Moreira acolheu 
maior edição de sempre  
do Nacional de Ciclocrosse
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Paleta de Cores  
Teatro para Bebés - Etecetera
Biblioteca Municipal de Santo Tirso

Neste espetáculo multi-sensorial, o bebé é desafiado a entender 
as cores à sua maneira, estimulado por sensações e desafios que 
o farão descobrir novos sentidos nas cores e as emoções a elas 
associadas. Desde a música, passando pelo tato e o olfato, os 
participantes vão sendo parte integrante do espetáculo. A busca por 
um pote de ouro, que fica no fim do arco-íris, torna-se rapidamente 
numa busca de novos significados e emoções. O espetáculo é 
destinado a bebés até aos três anos e tem entrada livre, mediante 
inscrição prévia, através do email servicoeducativo@cm-stirso.pt ou 
do telefone 252 833 428. Cada sessão é limitada à participação de 
15 crianças acompanhadas por um adulto.

Yoga para Crianças e Família    
Atividades em Família – Pais & Filhos
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves

Dinamizado por Ana Machado e com a duração e 60 minutos, a 
atividade é dirigida a crianças dos 4 aos 9 anos, tem inscrição 
obrigatória em centrocultural@cm-stirso.pt e um limite máximo de 
20 participantes. O objetivo é transmitir uma componente teórico 
prática sobre os aspetos essenciais do Yoga e promover momentos 
de cumplicidade entre crianças e os seus familiares (pais, avós…), 
para que ambos possam compreender-se melhor e descobrir mais 
um momento único de partilha, aprendizagem e ligação afetiva. 
Nesta atividade serão abordados os seguintes conteúdos: Posturas 
de Yoga, Viver Juntos, Vinculação à família, Promoção da saúde e 
bem-estar e Meditação/relaxamento.

Alberto Carneiro. A natureza em movimento  
Exposição – MIEC

“A Natureza em Movimento” é a primeira exposição individual de 
Alberto Carneiro (1937-2017) no Museu Internacional de Escultura 
Contemporânea. A exposição tem por base o espólio artístico de 
Alberto Carneiro pertencente a Catarina Rosendo que se encontra 
em depósito no Município de Santo Tirso e apresenta um conjunto 
de obras que cobre a quase totalidade das mais de cinco décadas de 
trabalho deste artista incontornável na arte portuguesa dos séculos 
XX-XXI. As obras seleccionadas, de entre as quais algumas das mais 
icónicas do seu percurso, possibilitam uma visão panorâmica que 
realça a importância do desenho e da fotografia na produção artística 
de Alberto Carneiro, a par da escultura e da instalação.

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

Ciclo de Cinema
Biblioteca Municipal de Santo Tirso

05 FEVEREIRO 
“O CARTEIRO DE PABLO NERUDA!” 
“O Carteiro de Pablo Neruda” (05 de fevereiro, às 15h00) retrata a 
amizade entre o poeta chilena Pablo Neruda e um humilde jovem 
carteiro. Em 1952, Pablo Neruda (Philippe Noiret) é forçado, por 
questões políticas, a viver exilada numa pequena ilha italiana, onde 
conhece Maria Ruoppolo (Massimo Troisi), filho de pescadores sem 
rumo na vida, loucamente apaixonado pela mulher mais bonita da 
cidade, mas demasiada tímido para lhe dizer o que sente por ela. Aos 
poucos, Neruda ensina o amor, a vida e a poesia a Maria para que 
esta possa conquistar o coração da sua amada. A comédia romântica 
e o tributo ao amor que marcou toda uma geração!

24 FEVEREIRO 
“CINEMA PARAÍSO” 
“Cinema paraíso” (24 de fevereiro, às 14h30) conta a história de 
Salvatore Di Vitta, um reconhecido cineasta italiano, recebe um 
telefonema inesperado da sua mãe na Sicília, onde nasceu e cresceu, 
que lhe dá a conhecer a morte de Alfredo, o projeccionista local 
que deixava Totó - o diminutivo por qual Salvatore era conhecido - 
ver todos os filmes que passavam pelo Cinema Paraíso. De alguma 
forma, Alfredo ocupou o papel de pai de Totó, desaparecido durante a 
II Guerra, e ofereceu-lhe um mundo de magia que era o seu acolhedor 
refúgio naqueles dias e que, mais tarde, viria a ser o seu próprio 
mundo. Agora, Totó tem de voltar à sua terra natal para enterrar o 
homem que determinou a sua vida e receber o seu último legado.

Inscrição gratuita:  servicoeducativo@cm-stirso.pt  e 252 833 428

NAMORAR PORTUGAL  
Exposição 
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves

Conheça a história, a simbologia e os dizeres dos Lenços de 
Namorados, numa mostra da Coleção Namorar Portugal. Tradicionais 
do Minho, estes lenços carregam os sentimentos amorosos duma 
rapariga em idade de casar, revelados através de variados símbolos 
amorosos como a fidelidade, a dedicação e a amizade. Uma iniciativa 
da Câmara Municipal de Santo Tirso, organizada em parceria com o 
Município de Vila Verde e a Cooperativa Aliança Artesanal.

Terça a sexta-feira: 09h00 –  17h30 
Sábado: 14h30 – 18h30

19 FEVEREIRO — 10H00 E 11H30

12 FEVEREIRO

27 NOVEMBRO A 27 FEVEREIRO

01 FEVEREIRO A 28 FEVEREIRO

Miguel 7 Estacas  
Noite de Comédia 

Marcado para as 21h30, o espetáculo de comédia, apresentado 
pelo humorista Miguel 7 Estacas, promete ser muito animado e 
recheado de momentos hilariantes de Stand Up Comedy com alguns 
dos mais mediáticos personagens de sua autoria. Os bilhetes 
têm um custo de dois euros e estão disponíveis no Centro Cultural 
Municipal de Vila das Aves. Mais informações e reservas através do 
252 870 020 ou do email centrocultural@cm-stirso.pt.

Arco-Íris dos Contos, por Inácia Cruz  
De Conto a Conto… 
Biblioteca Municipal de Santo Tirso 

Biblioteca Municipal de Santo Tirso

Nesta sessão, acolhemos o projeto Arco-Íris dos Contos pela 
contadora Inácia Cruz, com a dramatização da história: “Caracol 
e Caracola”. O Caracol sentia-se escuro e sem brilho até que a 
Caracola lhe disse que ele era bonito. Com os seus pauzinhos 
ao sol, anda que anda, fala que fala, descobriram juntos aquilo 
que significa a amizade. O espetáculo é destinado a crianças dos 
três aos sete anos e tem entrada livre, mediante inscrição prévia, 
através do email servicoeducativo@cm-stirso.pt ou do telefone 
252 833 428. Cada sessão é limitada à participação de 15 crianças 
acompanhadas por um adulto.

26 FEVEREIRO

19 FEVEREIROAgenda 
Municipal
Janeiro
e Fevereiro
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à final do concurso, garante, “foi 
desafiante”, mas valeu a pena já 
que conseguiu alcançar o obje-
tivo. Num concurso que exigia 
dos instrumentistas muitas ho-
ras de dedicação e estudo, com 
reportórios diferentes ao longo 
das várias fases, Diogo conse-
guiu alcançar o grande Prémio 
Jovens Músicos 2021 na sua cate-
goria e, ainda, o primeiro prémio 
na categoria média de Música 
de Câmara. Na prática, trata-se 
de um quinteto, onde a junção 
de todos os elementos faz a me-
lodia da peça. Concluído o con-
curso não tem dúvidas de que 
esta experiência oferece várias 
oportunidades: “o músico passa 
a ser mais conhecido, e é assim 
que começa a carreira musical”.

Relação com as suas raízes
Já com ideias fixas de estu-

dar o que mais gosta num país 
estrangeiro, mudou-se de malas 
e bagagens para a Suíça onde, 
desde setembro, está a estudar 
música. Apesar das saudades, 
confessa: “as oportunidades 
que, lá fora, nos oferecem en-
quanto músicos, valorizam mais”. 

Ainda assim, a Suíça não foi 
a sua primeira opção. “A ideia 
de universidade foi mudando 
ao longo dos anos”, conta, sub-
linhando que, inicialmente era 
na Alemanha que se via a estu-
dar e desenvolver carreira en-
quanto músico. A Haute École 
de Musique, em Lausanne, Suí-
ça, onde estuda agora “era uma 
boa opção, mas nunca tive es-
peranças que entrasse por ter 
um alto nível. Mesmo assim ten-
tei, e acabei por entrar”, conta 
entusiasmado.  

Nos planos tem, sobretudo, 
a conclusão dos estudos. Pri-
meiro a licenciatura, depois o 
mestrado. Para lá disso, já vai 
desenhando na cabeça o que 
quer alcançar no futuro. “Talvez 
durante o mestrado tentar fazer 
provas para uma orquestra ou 
academia”, confessa. Sempre pe-
lo estrangeiro. 

Diogo Pinheiro, de 19 anos, 
é o grande vencedor do Prémio 
Jovens Músicos 2021, na catego-
ria média de oboé. Um concurso 
de renome nacional, promovido 
anualmente pela RTP através da 
Antena 2, com o objetivo de des-
cobrir novos talentos e promover 
os jovens intérpretes nacionais 
na área da música erudita. O jo-
vem músico iniciou a sua vida 
musical por influência da irmã 
que já tocava saxofone.

Natural de Vila das Aves, co-
meçou o seu percurso escolar 
em Riba D’Ave, freguesia vizi-
nha, onde, no quinto ano de es-
colaridade, teve a oportunidade 
de iniciar o estudo da música no 
Centro de Cultura Musical. Che-
gou a experimentar vários ins-
trumentos musicais, mas foi no 
oboé que viu futuro, influencia-
do, também, pelo professor que 
o ouviu nas provas de acesso 
ao Centro. “Foi aqui que obtive 
as minhas bases e onde perce-
bi que era mesmo isto que que-

ria para o meu futuro”, recorda 
o jovem.

Mais tarde, também por in-
fluência do seu professor de 
instrumento, fez provas para 
entrar na Artave. “É uma esco-
la impecável para quem quer 
seguir música, mas ao mesmo 
tempo muito exigente”, conta. 
De dois dias por semana a ter 
aulas de música, passou a fazê-
-lo todos os dias, inclusive sá-
bados. “Inicialmente custou, era 
muito exaustivo, mas quem tem 
gosto pela música continuou, 
que foi o meu caso”, recorda.

Frequentava o 11º ano de es-
colaridade quando decidiu ins-
crever-se no concurso da RTP. 
“Era um ano acessível, não ti-
nha exames no final”, recordou. 
Fez a pré-eliminatória por gra-
vação e passou à fase seguinte, 
que acabou por também se rea-
lizar online devido à pandemia. 

Diogo já sabia há algum tem-
po que era na música que queria 
construir o seu percurso profis-
sional. O caminho que o levou 

O Centro Cultural Munici-
pal de Vila das Aves re-
cebeu, no passado dia 
22 de janeiro, a perfor-
mance “Pulsão do La-

ço”, de AnaVitória. 
A obra da coreógrafa AnaVitória 

tem como objetivo discutir o corpo 
e as suas múltiplas formas de arti-
culação com o meio, a necessida-
de dos laços efetivos, o tempo de 
desatar, o controlo e o domínio do 

outro, o espelho, o contacto e, prin-
cipalmente, as questões relaciona-
das com o espaço do eu e do outro.

AnaVitória colocou-se em cena 
diretamente ligada aos f ios elás-
ticos, como uma menção aos cor-
dões umbilicais. No chão, sob a 
artista, uma mandala (um círculo 
que contém em seu interior dese-
nhos de formas geométricas, f i-
guras humanas e cores variadas) 
feita de barro batido e cheia de ra-

chaduras faz alusão a um imen-
so tronco de árvore. A instalação 
útero ocupa um espaço de arte de 
acessibilidade pública. Construí-
da em ferro oxidado, esta estrutu-
ra esquelética envolve e sustenta 
as centenas de f ios tubulares que 
entrelaçados desafiam o passante 
a envolver os seus membros e as 
suas articulações num jogo de cor-
po que para quem espera a sua vez 
de passar, parece dança. 

O Centro Cultural Municipal de 
Vila das Aves (CCMV) acolheu a 
exposição intitulada “Jharna-Kala 
“, que signif ica “Fonte de Arte”. 
As obras do artista Sri Chinmoy 
estiveram patentes de 2 a 31 de 
janeiro.

Sri Chinmoy é conhecido por uti-
lizar esponjas personalizadas não 
convencionais, e nos seus traba-
lhos gráficos exibe um traço e for-
ma alargados do tipo plumado. O 
artista recorre, também, a marca-

dores para produzir alegres dese-
nhos de pássaros, utilizando linhas 
do tipo Zen, um elemento notável 
nos seus trabalhos. 

Segundo o presidente da Câ-
mara Municipal, Alberto Costa, “ao 
longo dos últimos anos o Municí-
pio tem feito um esforço para que 
a cultura esteja ao alcance de to-
dos e que seja uma programação 
cultural diversif icada para que to-
dos se possam alimentar das várias 
formas de arte”. 

Natural de Vila das Aves, está atualmente a estudar na Haute École de Musique, na Suiça

AnaVitória é uma coreógrafa premiada, pós graduada em artes da performance

Em 2021 venceu o Prémio Jovens Músicos na categoria média de oboé

AnaVitória, Pós-Doutorada em Artes 
da Performance, é uma coreógrafa pre-
miada. É diretora artística da Cia Ana-
Vitória, Dança Contemporânea, funda-
da em 1997, bailarina e artista visual, 
tendo criado várias Instalações e Ví-
deos de Dança, com foco nas poéticas 
corporais, autoperformance e memórias 
autobiográficas.

A COREÓGRAFA ANAVITÓRIA

Diogo Pinheiro:  
o jovem músico premiado

Performance de AnaVitória 
no Centro Cultural Municipal 
de Vila das Aves

Centro Cultural recebeu  
exposição de Sri Chinmoy
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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

PUB


