
Santo Tirso 
Ativo está  
de regresso  

Alunos do concelho
experimentam 
profissões  

Banco de 
Voluntariado
já é uma realidade  

Investimento de 50 
milhões na Ermida 
vai criar mais 200 
postos de trabalho
No âmbito da expansão da Zona Empresarial da Ermida, a multinacional ALDI 
vai instalar no local uma plataforma logística que eleva para 315 milhões de 
euros o total de investimentos realizados naquela área, nos últimos anos. 
Ao todo, são 2160 postos de trabalho criados, fruto do esforço do Município 
na captação de investimento.  
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O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, assinou, a 28 
de fevereiro, os protocolos 
que estabelecem a atribui-

ção anual de subsídios às três corpo-
rações de bombeiros do concelho, no 
valor de 120 mil euros. A este valor so-
mam-se outros apoios, num total anual 
de cerca de 370 mil euros.

“Com estes protocolos pretendemos 
reconhecer o extraordinário trabalho 
desenvolvido pelos bombeiros volun-
tários do concelho em prol da popula-
ção que, durante a pandemia, se viram 
a braços com desafios acrescidos”, re-
feriu o presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Alberto Costa, salientando que a 
autarquia tem vindo a reforçar o apoio 
às corporações.

“Temos sido sensíveis aos apelos 
dos bombeiros e, não só aumentámos 
o valor do subsídio anual em mais de 
70 por cento, em 2019, como há cerca 
de meio ano duplicámos as Equipas de 
Intervenção Permanente (EIP), tendo 
passado cada corporação a ter duas EIP, 

num total de seis equipas no território 
de Santo Tirso”, explicou.

Já Carlos Oliveira, presidente dos 
Bombeiros Voluntários Tirsenses, em 
representação das três associações hu-
manitárias, referiu que, “respondendo 
ao apelo do presidente da Câmara”, tem 
havido grande sinergia entre as corpo-

rações. “Temos procurado, entre todos, 
um equilíbrio entre meios humanos e 
materiais, salvaguardando a nossa prin-
cipal preocupação que é sempre prestar 
o melhor apoio possível à população”, 
acrescentou.

Para além do subsídio anual, de 
120 mil euros, a Câmara de Santo Tir-

so, concede, assim, outros apoios aos 
Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, 
Bombeiros Voluntários Tirsenses e Bom-
beiros Voluntários de Vila das Aves. O 
financiamento das EIP, para garantir a 
prontidão na resposta às ocorrências 
de socorro à população, representa um 
investimento de cerca de 218 mil euros.

A autarquia garante ainda um auxí-
lio, no valor de 30 mil euros, em bolsas 
de estudo, seguros e benefícios atri-
buídos através do Cartão Municipal do 
Bombeiro. Criado em 2017, garante aos 
bombeiros isenção ou redução de ta-
xas relativas a operações urbanísticas 
que se destinem à primeira habitação, 
prioridade na atribuição de habitação 
municipal ou subsídio ao arrendamen-
to, bem como o acesso gratuito a ini-
ciativas de caráter desportivo e cultural 
promovidas pela Câmara.

Os beneficiários do Cartão Municipal 
do Bombeiro podem ainda contar com 
uma redução de 50 por cento nos pre-
ços a pagar pelos serviços e utilização 
de instalações desportivas de gestão 
municipal.

A opção não é o eterno lamento
No último Jornal Municipal que lhe chegou às mãos, eu escrevia neste espaço 

que “2022 é o ano de olhar em frente” e de “continuar a construir um Município 
onde é possível atrair mais investimento e apoiar todos os que cá estão instalados”.

O primeiro resultado prático desta predisposição é o anúncio de um investi-
mento da multinacional ALDI na ordem dos 50 milhões de euros, que irá concreti-
zar-se no âmbito da expansão da Zona Empresarial da Ermida e significa a criação 
de mais 200 postos de trabalho em Santo Tirso.

Isto significa que o projeto político e os esforços do Município estão a dar re-
sultado. Que é possível tirar proveito deste privilégio que é a posição geográfi-
ca de Santo Tirso, colocando-o ao serviço das empresas e, dessa forma, criando 
postos de trabalho e riqueza.

Já todos sabemos que os tempos que correm estão difíceis, mas a opção não 
deve ser o eterno lamento. Devemos e podemos continuar a acreditar nas nossas 
capacidades para responder às dificuldades impostas. 

O foco tem que estar na motivação e no trabalho estratégico, com objetivos 
bem definidos. É esse o caminho que pretendemos percorrer em Santo Tirso. E 
isso significa, também, continuar a investir na adequada formação das novas ge-
rações, começando, desde logo, por contrariar a tendência atual através do in-
centivo à criação de hábitos de leitura.

Conforme referiu a Comissária do Plano Nacional de Leitura, Teresa Calçada, no 
lançamento do Plano Local de Leitura de Santo Tirso, ler dá-nos mundo e liberdade.

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Alberto Costa manifestou aos representantes das coorporações de bombeiros o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido
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Temos sido sensíveis aos apelos dos bombeiros e, não só 

aumentámos o valor do subsídio anual em mais de 70 por 
cento, em 2019, como há cerca de meio ano duplicámos 

as Equipas de Intervenção Permanente (EIP), tendo 
passado cada corporação a ter duas EIP, num total de 

seis equipas no território de Santo Tirso 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo Tirso

Câmara atribui subsídios

Apoio anual aos Bombeiros 
ascende aos 370 mil euros
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que pretendam, consciente-
mente, criar uma estratégia de 
responsabilidade social inte-
grada através do voluntaria-

do corporativo, elaborando 
ações, apoios ou incentivos 
que visem envolver os cola-
boradores no âmbito de ati-
vidades voluntárias junto da 
comunidade.

Por f im, podem também in-
tegrar o projeto os grupos in-
formais do município de Santo 
Tirso que desenvolvam ações 
de voluntariado para minorar 
problemas sociais.

As inscrições devem ser 
feitas através do site do Muni-
cípio. Em caso de dúvida, deve 
ser contactada a Câmara Mu-
nicipal, através do Serviço de 
Juventude e Voluntariado, en-
viando um email para juven-
tude@cm-stirso.pt ou ligando 
para número 91 34 87 037.

Durante a cerimónia foi, 

ainda, reconhecido o altruís-
mo e trabalho de todos os 
voluntários que dedicaram 
o seu tempo a apoiar os ou-
tros no combate à pandemia. 
“Não posso deixar de agra-
decer a todos os voluntários 
e voluntárias, cidadãos anó-
nimos, às juntas e uniões de 
Freguesia, aos bombeiros e a 
todos os que, de uma forma 
ou de outra, desempenharam 
um importante papel no seio 
das suas comunidades, num 
período tão conturbado como 
aquele que temos enfrentado 
nos últimos dois anos”, desta-
cou Alberto Costa, sublinhan-
do que, desde março de 2022, 
“o voluntariado comprovou o 
seu especial valor no seio da 
humanidade”.

E stimular o desenvol-
vimento do espírito e 
das práticas de volun-
tariado em prol da co-
munidade tirsense foi 

um dos objetivos que estive-
ram na origem da criação do 
Santo Tirso Voluntário, apre-
sentado a 7 de fevereiro, na 
Fábrica de Santo Thyrso. Tra-
ta-se de um banco local de 
voluntariado que pretende or-
ganizar as ofertas disponíveis 
no concelho, capacitar volun-
tários, promover a formação 
de uma cultura de maior par-
ticipação e consciência cívica, 
bem como sensibilizar as pes-
soas e as organizações para a 
importância do voluntariado.

“A Câmara Municipal, atra-
vés do Santo Tirso Voluntário, 
apresenta-se como um ponto 
de confluência entre os cida-
dãos que procuram locais para 
exercer voluntariado e as ins-
tituições que procuram volun-
tários para ingressar nas suas 
equipas”, explicou o presiden-
te da Câmara, Alberto Costa.

Para o autarca, a criação 
do Banco de Voluntariado 
“promove a cidadania ao nível 
local e intermunicipal, forta-
lecendo vínculos e construin-
do soluções para os desafios 
da comunidade, incentiva o 
envolvimento responsável e 
ativo dos cidadãos, rompe 
barreiras e contribui, de for-
ma clara, para uma socieda-
de mais justa, mais solidária, 
mais equitativa e preocupada 
com o próximo”. 

O projeto é aberto a to-
das as idades e o volunta-
riado pode ser exercido nas 
mais variadas áreas, dentro 
e fora do concelho. Todos os 
inscritos deverão comprome-
ter-se a respeitar os princípios 
deontológicos inerentes à ati-
vidade a desenvolver, possuir 
perfil adequado face às tare-
fas a executar, dispor de tem-
po disponível para práticas de 
voluntariado, estar motivado e 

ter capacidade de adaptação.
Relativamente às entidades 

promotoras, podem candida-
tar-se todas as que tenham 
fins não lucrativos, estejam 
legalmente constituídas, se-
jam sediadas ou possuam 
instalações no concelho de 
Santo Tirso e que tenham a 
situação tributária e contri-
butiva regulariza perante a 
Autoridade Tributária e Adua-
neira e a Segurança Social, 
respetivamente.

As entidades privadas, se-
diadas no município de San-
to Tirso, podem aderir, desde 

O Santo Tirso Voluntário foi apresentado a 7 de fevereiro, na Fábrica da Santo Thyrso

Alberto Costa agradeceu a todos os voluntários e voluntárias pelo trabalho desenvolvido

A sessão contou com as presenças da vereadora Sara Moreira e dos presidentes da Câmara e Assembleia Municipal

• Todas as Organizações 
promotoras de volunta-
riado (ou que pretendam 
promover o voluntaria-
do) que prossigam fins 
não lucrativos, que este-
jam legalmente constituí-
das, tenham instalações 
em Santo Tirso; e situa-
ção tributária e contribu-
tiva regularizada perante 
a Autoridade Tributária e 
Aduaneira e a Segurança 
Social, respetivamente;

• Entidades Privadas sedia-
das no município de San-
to Tirso, que pretendam, 
conscientemente, criar 
uma estratégia de res-
ponsabilidade social in-
tegrada através do vo-
luntariado corporativo, 
elaborando ações, apoios 
ou incentivos que visem 
envolver os/as colabora-
dores/as no âmbito de ati-
vidades voluntárias junto 
da comunidade tirsense;

• Grupos Informais do mu-
nicípio de Santo Tirso que 
desenvolvam ações de 
voluntariado para minorar 
problemas sociais.

• Qualquer pessoa pode inscrever-se. No 
caso de menores de 18 anos de idade, o 
respetivo titular de responsabilidade pa-
rental deve autorizar, por escrito, a sua 
atividade de voluntariado e o respetivo 
programa.

• Os inscritos devem comprometer-se a res-
peitar os princípios deontológicos ine-
rentes à atividade a desenvolver, possuir 
perfil adequado face às tarefas a execu-
tar, tempo disponível para práticas de vo-
luntariado e capacidade de adaptação.

QUE ENTIDADES SE PODEM CANDIDATAR PARA RECEBER VOLUNTÁRIOS?

QUEM PODE INSCREVER-SE COMO VOLUNTÁRIO?

Santo Tirso já tem Banco de Voluntariado
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A  Câmara de Santo Tir-
so está a promover 
uma campanha de 
esterilização de ani-
mais de companhia 

que pertençam a moradores 
das Habitações Municipais ou 
a cidadãos do concelho em si-
tuação de comprovada carência 
económica.

De forma a controlar o au-
mento populacional de cães 
e gatos, a Câmara Municipal 
avançou com mais uma cam-
panha gratuita de esteriliza-
ção. Todos os animais, sejam 
cães ou gatos, são abrangidos 
por esta iniciativa, não exis-
tindo, por isso, limite de ida-
de. É, ainda assim, importante 

ter em conta que devem ter, pe-
lo menos, seis meses e serem 
saudáveis.

“A esterilização dos animais 
é algo pelo qual temos lutado, 
pela importância que tem no 
controlo da população animal, e 
consequente diminuição do nú-
mero de animais abandonados, 
mas também porque garante 
que crescem saudáveis e que 
têm uma vida mais duradoura e 
com mais qualidade”, adianta o 
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa.

Para o autarca, esta cam-
panha surge “como forma de 
assegurar que as pessoas com 
carências económicas possam 
garantir que os seus animais 

têm acesso gratuito a uma in-
tervenção que, de outra for-
ma, não teriam condições para 
realizar”. 

As inscrições devem ser fei-
tas contactando a Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, através 
do Serviço de Ação Social. O 
agendamento da esterilização 
do animal será, depois, efetua-
do pelo Canil/Gatil Municipal.

Recorde-se que o Município 
tem também em vigor, desde 
2019, o cheque veterinário com 
o objetivo de prestar cuidados 
de saúde a animais em risco, 
sendo também utilizado para 
tratamentos a animais de fa-
mília isentas do pagamento de 
contribuições sociais.

A Câmara Municipal de 
Santo Tirso apresen-
tou, a 8 de fevereiro, 
o projeto Orienta-te, 
uma iniciativa pio-

neira, complementar à orien-
tação vocacional realizada nas 
escolas, que irá permitir aos 
alunos do 9º ano uma breve 
experiência em contexto real 
de trabalho.

Ajudar a clarificar as dúvi-
das dos jovens, contribuindo 
para uma tomada de decisão 
sólida em relação ao percurso 
académico a seguir, é o grande 
objetivo do projeto impulsio-
nado pelo Município de San-
to Tirso como complemento à 
orientação vocacional levada a 
cabo nas escolas.

“Com a implementação des-
te projeto, a Câmara Municipal 
servirá de charneira entre a es-
cola e o mercado de trabalho”, 
explicou o presidente da autar-
quia, Alberto Costa, lembrando 
que o Orienta-te chegará, neste 

ano letivo, a 448 alunos.
Para o autarca, “este é, efe-

tivamente, um projeto inovador 
que envolve a comunidade edu-
cativa, o trabalho excecional 
dos psicólogos e das escolas, 
um vasto leque de empresas e 
instituições parceiras, de modo 
a garantir que os nossos jovens 
podem vivenciar algumas das 
profissões que pretendem se-
guir, e decidir, de forma cons-
ciente e com base na realidade 
laborar, qual o ofício com que 
mais se identificam”.

Cada aluno poderá, assim, 
designar até três profissões 
que gostaria de acompanhar 
de perto. O horário será, depois 
articulado entre a Escola e os 
parceiros, de modo a que os 
alunos possam observar, exe-
cutar (quando possível) e escla-
recer todas as dúvidas acerca 
das profissões.

A apresentação do Orien-
ta-te incluiu, ainda, uma mesa 
redonda com intervenções de 

Luísa Orvalho, docente da Uni-
versidade Católica Portuguesa, 
Maria do Céu Taveira, profes-
sora associada da Escola de 
Psicologia da Universidade do 
Minho, Sofia Ramalho, vice-pre-
sidente da Ordem dos Psicólo-
gos, e Carlos Resende, docente 
na Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto.

Os animais de companhia das famílias carenciadas de Santo Tirso podem ser esterilizados gratuitamente pelo Canil/Gatil Municipal

O projeto Orienta-te foi apresentado numa sessão que decorreu na Biblioteca Municipal

Luísa Carvalho e Carlos Resende na apresentação do Orienta-te

  A esterilização 
dos animais é algo 
pelo qual temos lutado, 
pela importância que 
tem no controlo da 
população animal, e 
consequente diminuição 
do número de animais 
abandonados 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo 
Tirso

600 
ESTERILIZADOS AO ABRIGO 
DO PROGRAMA CED

1250
ANIMAIS ESTERILIZADOS  
NO CANIL EM 2021

 Este é, efetivamente, um projeto inovador 
que envolve a comunidade educativa, o 

trabalho excecional dos psicólogos e das 
escolas, um vasto leque de empresas e 

instituições parceiras 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo Tirso

Câmara esteriliza  
cães e gatos de 
famílias carenciadas

Santo Tirso lança 
projeto pioneiro de 

orientação vocacional
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A Fábrica de Santo 
Thyrso recebeu a 
primeira edição do 
curso de “Literacia 
Digital para todos”, 

que arrancou a 28 de feverei-
ro. Com duração de 25 horas 
e ministrada às segundas-fei-
ras, das 14h00 às 16h00, a 
formação é adaptada ao nível 
de cada grupo de alunos. Com 
turmas de 15 participantes, a 
utilização segura da Internet 
é um dos objetivos principais.

Para o presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, o curso “sur-
ge em linha com a estratégia 
municipal que tem sido desen-
volvida no sentido de garantir 
a inclusão e a literacia digital 
para toda a população”.

“Avançamos com o Plano 
Municipal de Competências 
Digitais e temos vindo a per-
correr um caminho que ga-
ranta formação às pessoas, 
independentemente da ida-
de, que lhes permita aceder 
a mais oportunidades e resol-
ver problemas, recorrendo aos 
meios digitais e comunicar de 

forma mais célere”, explica, 
lembrando iniciativas já le-
vadas a cabo pelo Município 
com as aulas de competências 
digitais para seniores, desen-
volvidas por jovens.

A transição digital é, acre-
dita, “indissociável da causa 

ambiental”. Exemplo disso é 
a modernização e simplifica-
ção administrativa da Câmara 
Municipal que “tem contribuí-
do para a diminuição do con-
sumo de centenas de quilos 
de papel”.

As inscrições para os cur-

sos de “Literacia Digital para 
todos” é gratuita e deve ser 
feita através do contacto tele-
fónico 252 830 400, do email 
santotirso@cm-stirso.pt ou, 
ainda através do seguinte for-
mulário: https://www.cm-stir-
so.pt/pages/2461.

À semelhança de anos an-
teriores, a autarquia promoveu 
sessões de esclarecimentos fo-
cadas na Internet Mais Segura. 
A iniciativa decorreu nos dias 
7, 8 e 9 de fevereiro e chegou 
a cerca de 600 alunos. 

Comemorado a 8 de feve-
reiro, o dia da Internet Mais 
Segura voltou, este ano, a ser 
assinalado em Santo Tirso. 
“Hoje, mais do que nunca, é 
importante alertar para os pe-
rigos a que todos estamos ex-
postos quando navegamos na 
Internet”, destacou o presiden-
te da Câmara, Alberto Costa, 
ressalvando que “a sensibili-
zação para estas questões se 
tornou ainda mais necessá-

ria com a pandemia, já que as 
crianças e os jovens passam 
mais tempo ao computador e 
na Internet”. 

A GNR e a PSP participaram 
nas sessões de esclarecimen-
to e alertaram para os perigos 
da Internet, com o objetivo de 
promover uma utilização mais 
segura. A iniciativa decorreu 
via online e foi adaptada a ca-
da nível de ensino. Para os alu-
nos do terceiro ciclo, a sessão 
de esclarecimentos foi no dia 
7 de fevereiro; dia 8 para o se-
gundo ciclo; e no dia 9 de fe-
vereiro o público-alvo foram os 
estudantes do secundário. Ain-
da no dia 8 houve uma sessão 
para a comunidade educativa.

A literacia digital para todos é o objetivo da Câmara de Santo Tirso

Nas sessões de esclarecimento foram apontadas as armadilhas digitais

 
Avançamos com 
o Plano Municipal 
de Competências 
Digitais e temos 
vindo a percorrer um 
caminho que garanta 
formação às pessoas, 
independentemente 
da idade, que lhes 
permita aceder a 
mais oportunidades 
e resolver problemas, 
recorrendo aos meios 
digitais e comunicar 
de forma mais célere. 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo 
Tirso

 Hoje, mais do que 
nunca, é importante 
alertar para os 
perigos a que todos 
estamos expostos 
Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo 
Tirso

Município abre curso na área 
da Literacia Digital

Santo Tirso quer jovens a usar internet em Segurança

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
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A ampliação da rede 
de saneamento ar-
rancou em Sequeirô, 
a 14 de fevereiro, com 
o início das obras de 

construção de 409 ramais. A 
empreitada vai permitir esten-
der a rede já existente em mais 
7,5 quilómetros.

Os trabalhos de ampliação 
da rede alargaram-se, tam-
bém, a Burgães, onde estão a 
ser construídos mais 295 ra-
mais, numa extensão de 4,9 
quilómetros.

As obras, fruto de uma parce-
ria entre a Câmara Municipal de 
Santo Tirso e a Águas do Norte, 
têm um prazo de execução de 
364 dias e estão orçadas em 1,6 
milhões de euros. Este investi-
mento é financiado em cerca de 

um milhão de euros pela autar-
quia, sendo o valor restante pro-
veniente do POSEUR (Programa 
Operacional de Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de Recursos).

Segundo o presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, “a frente de obra 
que arrancou vai permitir elevar 
para 82 por cento a cobertura 
total da rede de saneamento no 
concelho”.

“O forte investimento no sa-
neamento foi um compromisso 
que assumi e que, desta forma, 
será cumprido”, garante Alber-
to Costa, acrescentando que 
“irá, também, avançar em bre-
ve a construção de 12,4 quiló-
metros da rede de saneamento 
e 500 ramais na freguesia de 
Monte Córdova”.

O autarca salienta a impor-
tância destas empreitadas, “não 
só porque representam um in-
vestimento na preservação do 
meio ambiente, mas também na 
melhoria da qualidade de vida 
das populações”.

Recorde-se que, no âmbito do 
POSEUR, foi já concluída a exe-
cução das redes de drenagem 
do Sistema de Águas Residuais 

(SAR) de Água Longa, que bene-
ficiam as famílias residentes nas 
freguesias de Agrela, Água Lon-
ga, Monte Córdova, Reguenga e 
na União de Freguesias de Car-
reira e Refojos de Riba de Ave.

Estão, também, terminadas 
as obras de construção das redes 
de drenagem do SAR de Rabada 
e de Lordelo/Aves, abrangendo 
Areias, Lama, Sequeirô, Rebor-
dões, S. Tomé de Negrelos, Vila 
das Aves, Roriz, S. Martinho do 
Campo, S. Salvador do Campo e 
Vilarinho. Esta empreitada teve 
uma extensão de 35 quilómetros, 
onde foram instalados cerca de 
1250 ramais de ligação ao coletor 
de águas residuais, o que permi-
tiu aumentar o serviço prestado 
pela Águas do Norte no Municí-
pio de Santo Tirso. 

A multinacional ale-
mã de supermerca-
dos ALDI é um dos 
investidores já ga-
rantidos no âmbito 

da expansão da Zona Empre-
sarial da Ermida, onde irá 
instalar uma plataforma lo-
gística que, na primeira fa-
se do projeto, envolverá um 
investimento de 50 milhões 
de euros e a criação de 200 
postos de trabalho.

A empresa pretende ini-
ciar os trabalhos já em março, 
tendo como objetivo come-
çar a operar em meados de 
2024. No total, serão 160 mil 
metros quadrados de terreno, 

dos quais 40 mil dizem res-
peito à área construída. Para 
uma segunda fase, o proje-
to da ALDI prevê a expansão 
das instalações e a criação de 
mais 100 postos de trabalho.

A ALDI irá, assim, ocupar 
duas nas cinco novas plata-
formas destinadas à fixação 
de indústrias na Zona Em-
presarial da Ermida, corres-
pondentes aos terrenos da 
denominada Quinta da Chi-
nesa, cujo plano de porme-
nor foi votado em reunião de 
Câmara.

Segundo o presidente da 
Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa, “o va-

lor global de investimento 
estimado nos novos terre-
nos desta área empresarial 
é de 130 milhões de euros, 
o que representa uma ex-
traordinária mais-valia para 
a economia do concelho, pre-
vendo-se a criação de cerca 
de 800 postos de trabalho”.

O Plano de Pormenor da 
Quinta da Chinesa tem uma 
área de intervenção de 34,8 
hectares e, concluído o perío-
do de discussão pública, foi 
votado pelo executivo muni-
cipal, e depois foi levado à 
Assembleia Municipal de San-
to Tirso.

“A captação de investi-

mento é um aspeto funda-
mental para o futuro de Santo 
Tirso, pois isso significa di-
namização económica, mais 
emprego e maior capacidade 
para a fixação da população”, 
sublinha Alberto Costa.

O autarca salienta, ainda, 
que “o interesse de grandes 
empresas, como a ALDI, em 
investir em Santo Tirso é o 
resultado não só da criação 
das condições necessárias 
para tal, no caso a criação de 
áreas empresariais de exce-
lência, mas também da apos-
ta do Município na diplomacia 
económica e na competitivi-
dade estratégica”.

Desde 21 de fevereiro, a 
cidade de Santo Tirso passou 
a dispor de um novo parque 
de estacionamento gratuito, 
situado na Avenida de Sou-
sa Cruz, com capacidade pa-
ra cerca de uma centena de 
viaturas.

Segundo o presidente da 
Câmara Municipal, Alberto 
Costa, “esta medida enqua-
dra-se no âmbito da revisão 
em curso do plano de mobili-
dade, que inclui a criação de 
parques de estacionamento 
periféricos destinados a li-
bertar as ruas centrais para 
o estacionamento de curta du-
ração, favorecendo a ativida-
de comercial”.

“Este tipo de parques visa 
dar corpo ao conceito de ‘cida-
de dos 15 minutos’, através da 
criação de estacionamento em 
locais estratégicos que permi-
tam ao cidadão estacionar a 
sua viatura a um máximo de 
15 minutos de distância, a pé 
ou de bicicleta, de qualquer 
serviço essencial”, acrescenta.

A disponibilização do es-
paço acontece após a reso-
lução de um impasse com o 
proprietário do terreno, permi-
tindo assim aumentar a oferta 
de estacionamento existente 
nas proximidades do centro 
da cidade.

Vista aérea dos terrenos para onde a Zona Empresarial da Ermida irá expandir-se

As obras de ampliação da Rede de Saneamento em Sequeirô arrancaram no dia 14 de Fevereiro

A Zona Empresarial da Er-
mida foi alvo, nos últimos 
anos, de mais de 315 mi-
lhões de euros de investi-
mentos, que significam a 
criação cerca de 2160 pos-
tos de trabalho, número que 
já inclui os previstos para 
a ALDI.
Segundo o presidente da 
Câmara de Santo Tirso, Al-
berto Costa, “o volume de 
investimento privado em 
Santo Tirso resulta “da 
aposta do Município na di-
plomacia económica e na 
disponibilização de um pa-
cote de incentivos fiscais, 
que permitem tirar partido 
da nossa excelente posição 
geoestratégica”.
Numa recente entrevista 
ao semanário Vida Econó-
mica, o autarca lembrou, 
também, o trabalho desen-
volvido pelo INVEST Santo 
Tirso, que concentra as fun-
ções de apoio ao investidor 
e dinamização económica 
do concelho.
“O Município tem em curso 
– ou concluiu recentemen-
te – um investimento supe-
rior a 2,6 milhões de euros 
em infraestruturas de qua-
tro das zonas empresariais 
existentes no concelho”, 
acrescentou. 
Alberto Costa referia-se às 
zonas empresariais da Ermi-
da (um milhão de euros), do 
Alto da Cruz (um milhão), de 
Fontiscos (500 mil) e da Bar-
ca (150 mil).
Para o presidente da Câma-
ra, “a captação de investi-
mento é fundamental para a 
criação de emprego e rique-
za no concelho e, por outro 
lado, é muito importante pa-
ra a fixação de residentes”.

ZONA EMPRESARIAL 
DA ERMIDA JÁ ATRAIU 
MAIS DE 315 MILHÕES

 Este tipo de 
parques visa dar 
corpo ao conceito 
de ‘cidade dos 15 
minutos’, através 
da criação de 
estacionamento em 
locais estratégicos 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo 
Tirso

Investimento de 1,6 mi-
lhões de euros permiti-
rá alargamento da rede 
em Sequeirô e Burgães. 
Trabalhos deverão ini-
ciar-se, brevemente, tam-
bém em Monte Córdova.

A SABER

Multinacional ALDI prepara 
investimento de 50 milhões  
de euros em Santo Tirso

Alargamento da rede  
de saneamento  
arrancou em Sequeirô

Santo Tirso 
dispõe de um 
novo parque 
gratuito
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A Câmara de Santo Tir-
so está a promover, 
nas várias fregue-
sias do concelho, 
sessões de esclare-

cimento sobre o Balcão Único 
do Prédio (BUPi), um serviço 
gratuito destinado a ajudar os 
cidadãos a fazerem o registo 
dos seus terrenos, sejam eles 
de natureza rústica (agrícola/
florestal) ou mista (rústica e 
urbana).

As primeiras duas sessões 
realizaram-se no final do mês 
de janeiro, tendo decorrido 
em fevereiro mais cinco des-
tas ações.

Santo Tirso é um dos mu-
nicípios que aderiram ao BU-
Pi, uma plataforma criada pelo 
governo com o objetivo promo-
ver um melhor ordenamento 
do território, valorizar os re-
cursos existentes, identificar 
os proprietários e aumentar a 

prevenção dos incêndios. Nes-
te contexto, abriu em maio do 
ano passado um balcão de 

atendimento instalado junto 
à Loja do Cidadão.

Para os proprietários de ter-

renos, o registo dos mesmos 
apresenta várias vantagens. 
Desde logo, é uma forma de 
garantirem os seus direitos de 
propriedade, já que a inscrição 
nas finanças não é suficiente 
para assegurar essa proteção. 
Isto porque se o terreno não 
se encontrar registado, o seu 
proprietário não tem direitos 
sobre o mesmo.  

O recurso ao balcão BU-
Pi permite obter a localização 
exata da propriedade e, des-
sa forma, facilita o posterior 
registo gratuito na Conserva-
tória do Registo Predial, que 
é sempre obrigatório quando 
alguém pretende comprar ou 
vender um terreno.

No BUPi, os proprietários 
podem, assim, obter a repre-
sentação gráfica georrefe-
renciada do seu terreno e ter 
disponível num único local toda 
a informação relacionada com 

a propriedade.
Para efetuar a localização 

dos limites geográficos das 
parcelas, os proprietários de-
verão levar consigo o Cartão 
de Cidadão. Devem, também, 
fazer-se acompanhar da cader-
neta predial ou indicar ao téc-
nico habilitado do município os 
artigos das matrizes que pre-
tendem registar, saber localizar 
as extremas da propriedade, 
delimitando-a em mapa digi-
tal, ou, caso possuam levan-
tamento topográfico, através 
de ficheiro em formato Shape 
File, Kml ou GPX.

Este balcão disponibiliza o 
atendimento por técnicos ha-
bilitados, às terças e quartas-
-feiras, das 9h30 às 17h30. Os 
interessados devem, no entan-
to, solicitar o respetivo agenda-
mento, através do telefone 252 
809 127 ou no site do municí-
pio, em Balcão Único Online.

O BUPi funciona junto à loja do cidadão, em Santo Tirso

Ao registar os seus terre-
nos no BUPi beneficia da 
gratuitidade deste registo, 
contribuindo para uma me-
lhor gestão e planeamen-
to do território nacional. O 
registo no BUPi é obrigató-
rio para a generalidade dos 

atos que implicam transmis-
são da propriedade nomea-
damente, comprar, vender, 
desanexar, emparcelar, en-
tre outros sujeitos a registo. 
Identificar e registar os seus 
terrenos no BUPi é fácil, rápi-
do e gratuito.

Para identificar as suas propriedades tem duas opções:
• Online: através da plataforma BUPi, em bupi.gov.pt.  

Para tal, é necessário autenticar-se com o Cartão de 
Cidadão ou Chave Móvel Digital (CMD);

• Balcões BUPi: presencialmente com auxílio de um 
técnico habilitado.

POR QUE RAZÃO DEVE FAZER O REGISTO 
DOS SEUS TERRENOS O QUANTO ANTES?

COMO IDENTIFICAR AS SUAS PROPRIEDADES?

Balcão BUPi assegura 
proteção eficaz dos direitos 
sobre propriedades

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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A Câmara Municipal de Santo 
Tirso aprovou, em reunião 
do executivo municipal de 
dia três de fevereiro, o vo-
to de louvor ao atleta João 

Pinto e ao Clube Ornitológico de Santo 
Tirso fruto do sucesso coletivo e indi-
vidual cujos resultados testemunham 
o seu trabalho e esforço.

Os votos de louvor contemplam o 
ciclista natural de Santo Tirso, João 
Pinto, que, ao serviço da equipa Boa-
vista/Servigás/NAST, conquistou a 
medalha de bronze no Campeonato 
Nacional de Ciclocrosse. Também o 
Clube Ornitológico de Santo Tirso re-
cebeu um voto de louvor municipal pe-
lo conjunto de títulos arrecadados no 
Campeonato Nacional de Ornitologia. 

João Pinto correu em casa, naque-
la que foi a primeira vez que Santo 
Tirso acolheu o Campeonato Nacio-
nal de Ciclocrosse, no Parque Urbano 
Sara Moreira. 

Com a participação de 250 ciclis-
tas, o que constituiu uma número re-
corde nesta competição, João Pinto fez 
o tempo de 36 minutos e 58 segundos.

O ciclista da Boavista/Servigás/
NAST ficou a apenas dois minutos do 
primeiro classificado, na categoria de 
master 60 masculinos.

Sucessos do Clube Ornitológico
O Clube Ornitológico de Santo Tir-

so amealhou um conjunto de títulos 
no Campeonato Nacional de Ornitolo-
gia, que decorreu no Lago Discount, 
em Famalicão, promovido pela Federa-
ção Ornitológica Portuguesa Cultural 
e Desportiva e pela Federação Orni-
tológica Nacional Portuguesa.

No total, foram 15 os lugares de 
pódio conquistados na competição, 
dos quais se destacam os títulos de 
campeões nacionais alcançados, em 
diversas categorias, por Luciano Ne-
to, Altino Sousa, Gualdino Ferreira e 

Carlos Matos. Orlando Ferreira con-
seguiu, por seu turno, arrecadar uma 
medalha de bronze.

A competição teve lugar em Vila 
Nova de Famalicão, no fim-de-sema-
na de 17 a 19 de dezembro do ano 
passado.

Para o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, "estes resultados testemunham o 
trabalho e o esforço das associações 
desportivas e dos atletas do concelho, 
bem como da aposta do Município no 
desenvolvimento desportivo"

“Desde 2013, a Câmara Municipal 
de Santo Tirso investiu um total de 
cinco milhões de euros em contratos-
-programa de desenvolvimento des-
portivo, o que vem demonstrar que 
o desporto é uma das prioridades do 
Município”, sublinhou, Alberto Costa.

O autarca realçou também “o or-
gulho que os atletas e os clubes do 
concelho de Santo Tirso nos trazem”.

O Programa San-
to Tirso Ativo 
já regressou às 
freguesias do 
concelho, com a 

realização de aulas presen-
ciais de ginástica de manu-
tenção destinadas a maiores 
de 60 anos de idade.

Ao longo de quase dois 
anos, as aulas do Santo Tir-
so Ativo decorreram, exclusi-
vamente, em formato online, 
devido às restrições impos-
tas pela Covid-19. Este é, 

assim, um regresso à norma-
lidade deste programa de ati-
vidade física promovido pela 
Câmara Municipal para incen-
tivar a prática de exercício 
físico pela população idosa.

Para o presidente da au-
tarquia, Alberto Costa, “o re-
gresso das aulas presenciais 
do Santo Tirso Ativo é mais 
um marco no retomar da vida 
que tínhamos antes da Co-
vid-19, depois de um longo 
período que exigiu muitos sa-
crifícios a todos”.

Alberto Costa destaca que 
“o Santo Tirso Ativo em for-
mato online desempenhou 
um papel social importantís-
simo, permitindo à popula-
ção idosa, e não só, manter 
a atividade física em casa, 
com tudo o que isso repre-
sentou de positivo para a sua 
saúde”.

“Com o regresso das au-
las presenciais do Santo Tir-
so Ativo, regressa também 
a possibilidade do convívio, 
que tanta falta fez a todos 

durante estes tempos difí-
ceis”, acrescenta.

Juntamente com o Santo 
Tirso Ativo, são também re-
tomadas as aulas de Boccia 
Sénior e de Defesa Pessoal.

As aulas decorrem de se-
gunda a sexta-feira, em ho-
rários entre as 09h00 e as 
16h45, distribuídos pelas di-
ferentes freguesias do con-
celho. A inscrição é gratuita, 
nas juntas de freguesias e no 
Pavilhão Municipal de San-
to Tirso.

 Estes resultados 
testemunham o trabalho e 
o esforço das associações 
desportivas e dos atletas 
do concelho, bem como 
da aposta do Município no 
desenvolvimento desportivo. 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo Tirso

João Pinto (à direita) recebeu a medalha de bronze no nacional de Ciclocrosse O Clube Ornitológico de Santo Tirso arrecadou vários títulos no nacional da modalidade

O regresso das aulas presenciais do Santo Tirso Ativo é mais um passo  no regresso aos hábitos anteriores à Covid-19

Conquistas desportivas  
garantem voto de louvor 
municipal

Aulas do Santo Tirso Ativo 
regressam às freguesias 
em formato presencial

BREVES

Carnaval coloriu a 
Piscina Municipal
A Piscina Municipal foi, es-
te ano, o palco dos festejos 
carnavalescos. No dia 28 de 
fevereiro, cerca de 250 uten-
tes puderam usufruir do 
“HidroCarnaval”.
Foram realizadas duas aulas 
temáticas de hidroginástica, 
onde cada participante rece-
beu uma peruca colorida de 
carnaval e um nariz de palha-
ço. Também os funcionários e 
os professores estiveram ca-
racterizados de acordo com a 
festividade, dando cor e ale-
gria a todos os que passaram 
pela Piscina Municipal.

Sala de musculação 
do Pavilhão 
Municipal reabre
A sala de musculação e cardio-
fitness do Pavilhão Municipal 
de Santo Tirso reabriu ao pú-
blico, após quase dois anos de 
encerramento devido à situa-
ção de pandemia.
O espaço volta a estar dispo-
nível de segunda a sexta-feira, 
no horário das 09h00 às 13h00 
e das 15h00 às 22h00, e ao sá-
bado, das 09h00 às 13h00.
Além da sala de musculação 
e cardiofitness, que foi al-
vo de remodelação e renova-
ção de alguns equipamentos, 
os utentes terão à sua dispo-
sição, também, um espaço de 
lazer, com banho turco.
Segundo o presidente da Câ-
mara Municipal, Alberto Cos-
ta, “a reabertura deste espa-
ço enquadra-se na política de 
promoção de hábitos de vida 
saudável, que é uma das com-
petências da autarquia”. Por 
outro lado, acrescenta, “dadas 
as suas características e pú-
blico-alvo, pretende funcionar 
como um ponto de partida pa-
ra o gosto pela prática de ati-
vidade física”.
O acesso é feito mediante ins-
crição na receção do Pavilhão 
Municipal, onde os interessa-
dos podem também consul-
tar as diferentes modalidades 
de preços.
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N o passado dia 15 de 
fevereiro, arrancou, 
na Escola Básica 
da Ponte, o projeto 
Santo Tirso Lê+ que 

pretende promover o sucesso 
escolar e fomentar a aquisição 
de hábitos de leitura através do 
convívio intergeracional.

Enquadrado na Rede Local 
de Promoção do Sucesso Esco-
lar e no Plano de Ação Estra-
tégico da área da educação, a 
iniciativa conta com um duplo 
objetivo. Por um lado, explica o 
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, 
“pretende prevenir o abandono 
escolar e promover a aquisição 
de aprendizagens através da 
leitura de histórias, bem como 
a obtenção de hábitos e gosto 
pela leitura”. Por outro, “a co-
laboração das Universidades 
Seniores neste projeto fomenta 
o convívio intergeracional, pro-

porcionando uma troca de ex-
periências e conhecimento que 
são muito importantes para o 
desenvolvimento das crianças”, 
acrescenta.

A primeira atividade do pro-
jeto contou com a participação 
da escritora Luísa Ducla Soares 
que, via online, acompanhou a 
sessão e respondeu às várias 
questões dos alunos. Um dos 
seus livros – “Os Ovos Miste-
riosos” – deu o mote para vá-
rias atividades e foi dramatizado 
com a colaboração de elementos 
das Universidades Seniores de 
Santo Tirso e de Vila das Aves.

Melhorar o sucesso escolar 
dos alunos, estimular a cria-
tividade, o espírito crítico e a 
curiosidade, valorizando o seu 
bem-estar, são pontos essen-
ciais do projeto que é direcio-
nado a crianças do pré-escolar 
e do primeiro ciclo, e irá ser le-
vado a todas as escolas.O Santo Tirso Lê+ vai promover o sucesso escolar e o gosto pela leitura

O convívio intergeracional visa proporcionar trocas de experiências e conhecimento importantes para o desenvolvimento das crianças

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

 
O Santo Tirso Ler+ 
pretende prevenir o 
abandono escolar e 
promover a aquisição 
de aprendizagens 
através da leitura de 
histórias, bem como a 
obtenção de hábitos e 
gosto pela leitura 

Alberto Costa
Presidente da Câmara  
de Santo Tirso

Seniores vão ajudar crianças 
a criar hábitos de leitura
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N um mundo cada vez 
mais digital, são vá-
rias as estratégias 
que surgem com in-
tuito contribuir para 

a promoção da leitura. O Con-
curso Nacional de Leitura, que 
neste ano letivo já comemora a 
15ª edição, pretende estimular 
o gosto e o prazer pelo folhear 
de um livro, desde o primeiro 
ciclo ao secundário.

Estivemos à conversa com 
os vencedores da fase Munici-
pal deste evento, que se rea-
lizou na Biblioteca Municipal 
de Santo Tirso, e ao contrário 
dos estudos que têm demons-
trado que crianças e jovens 
têm cada vez menos hábitos 
de leitura, todos admitiram 
ter um gosto especial por es-
ta prática.

Leonardo Pereira, Matil-
de Pereira e Verónica Costa 
são os triunfantes do primei-
ro ciclo. Para eles, o Con-

curso Nacional de Leitura é 
fundamental nos dias de ho-
je. Apesar da sua tenra idade, 
Leonardo Pereira tem já uma 
posição enraizada sobre este 
assunto: “este contacto com a 
leitura dá-nos a conhecer os 
tempos antigos em que não 
havia tecnologia e as pessoas 
passavam mais tempo a ler, 
mas acima de tudo ajuda-nos 
a conhecer mais palavras”.

Guilherme Maia, Camila Vi-
lasboas e Mariana Costa não 
esconderam a felicidade que 
sentiram ao participar no con-
curso. Guilherme acredita que 
ao passar à próxima fase su-
biu um novo patamar, “uma 
nova fase da leitura e a im-
portância que isso assume na 
nossa geração”.

Fabiana Gonçalves, Anita 
Leal e Mafalda Lima, alunas 
do terceiro ciclo, pensam que 
os jovens podem descobrir um 
gosto pela leitura que desco-

nheciam. Fabiana defende que 
estas práticas ajudam os jovens 
a perceber “que podem gostar 
de vários géneros de livros”. 

Joana Simões, Maria João 
Soares e Manuel Afonso Evan-
gelista, alunos do secundá-
rio, têm uma perspetiva mais 
profunda sobre esta ativida-
de. Manuel Afonso Evangelista 
foi mais longe na sua aborda-
gem e afirmou que “para além 
de reforçar a atividade da lei-
tura, ajuda a implementar, no 
nosso caso, o gosto pela lite-
ratura portuguesa”. 

Num mundo cada vez mais 
digital, a atividade de ler pode 
fazer com que os jovens pas-
sem menos tempo em frente a 
um ecrã. António Pires, coorde-
nador interconcelhio da Rede 
de Bibliotecas e também júri 
da fase municipal do Concur-
so Nacional de Leitura 2022, 
acentuou a ideia de que “a lei-
tura pode ajudar as crianças 

e os jovens a terem outro ti-
po de passatempos, um pou-
co fora do mundo tecnológico, 
que está cada vez mais fácil 
de aceder”. 

Os hábitos de leitura cons-
troem-se ao longo do tempo. 
Um ambiente familiar onde as 
crianças e jovens se sintam 
motivados é, por isso, essen-
cial. Eusébio André Machado, 
também membro do júri, re-
velou que “os bons leitores 
são aqueles que têm práticas 
de leitura e essas vêm, em 
primeiro lugar, instituídas a 
partir de casa”. Desta forma, 
“concursos como este que en-
volvem as escolas, os profes-
sores e as famílias, são muito 
importantes para a promoção 
da leitura”.

A Biblioteca Municipal de 
Santo Tirso foi, no passado 
dia 16 de fevereiro, o palco 
da fase Municipal do concur-
so. Os alunos que foram apu-

rados no primeiro momento, 
designado “Provas nas Esco-
las”, nesta segunda etapa ti-
nham pela frente uma prova 
escrita e uma prova oral sobre 
uma obra selecionada para ca-
da ciclo de ensino. 

No total, participaram 43 
estudantes das escolas do 
concelho de Santo Tirso. Des-
tes, cinco foram selecionados 
para a prova de palco, onde os 
alunos tiveram que ler um ex-
certo do livro e, no caso dos 
alunos do segundo e terceiro 
ciclos e secundário, fazer uma 
breve explicação da passagem 
escolhida.

A Fase Intermunicipal, que 
se realizará em Santa Maria da 
Feira, é a próxima etapa para 
os três vencedores de cada ci-
clo de ensino. Caso alcancem 
um bom resultado, chegarão à 
reta final do concurso, repre-
sentando o concelho de Santo 
Tirso na Fase Nacional.

A Câmara Municipal de Santo Tirso as-
sinou, no dia 14 de fevereiro, um protocolo 
com o Plano Nacional de Leitura (PNL), ten-
do em vista a implementação de um Plano 
Local de Leitura. 

O documento foi assinado na sessão de 
abertura da 16ª Semana da Leitura, que este 
ano foi subordinada ao tema “Santo Tirso a 
Ler+”, e contou com a presença da Comissá-
ria do PNL, Teresa Calçada.

“O Plano Local de Leitura tem em vista 
colocar em prática, em Santo Tirso, as linhas 
estratégicas do PNL2027 e é direcionado a 
públicos diferenciados, com o objetivo cen-
tral de concretizar um conjunto de eventos e 
iniciativas que fomentem os níveis e as prá-
ticas de leitura da nossa população infantil, 
juvenil e adulta”, explicou o presidente da Câ-
mara de Santo Tirso, Alberto Costa.

O reforço do envolvimento das famílias 
e das parcerias com as instituições educati-
vas, formativas e sociais é uma das dinâmi-
cas previstas no âmbito do Plano Local de 
Leitura, com um impacto que deverá, desta 
forma, refletir-se, por exemplo, nas bibliote-
cas, creches, jardins de infância, escolas e 
Instituições Particulares de Segurança So-
cial, entre outras.

Na sessão de abertura da Semana da Lei-
tura, Teresa Calçada realçou a importância do 
reforço dos hábitos de leitura de toda a po-
pulação, sublinhando que, “a nível individual, 
é uma capacidade que podemos desenvolver 
e nos ajuda a não estarmos escondidos do 
mundo que nos rodeia, a podermos optar, a 
podermos escolher e, nesse sentido, a ser-
mos mais livres”.

“Só quando, como acontece atualmente 
com as mulheres do Afeganistão, somos proi-
bidos de ler é que percebemos os benefícios 
de ir à escola e ganhamos consciência de que, 
de facto, ler dá-nos mais oportunidades”, des-
tacou. A sua convicção é, por isso, que “lei-
tura e liberdade sempre caminharam juntas”.

Imbuída deste espírito, a Semana da Leitu-
ra, que decorreu de 14 a 19 de fevereiro, con-
tou com atividades dirigidas à comunidade 
educativa e, também, à população em geral, 
desde cinema, sessões de contos e concur-
sos de leitura. 

Para Alberto Costa, “a Semana da Leitura 
é fundamental para promover a rotina de ler, 
principalmente nos dias de hoje em que a tec-
nologia reina nas nossas vidas”. Na opinião 
do autarca, “pequenos hábitos como folhear 
e ler um livro devem ser, cada vez mais, fo-
mentados junto dos mais jovens”.

A fase municipal do Concurso Nacional de Leitura decorreu na Biblioteca de Santo Tirso

Secundário – Joana Simões, Maria João Soares e Manuel Afonso Evangelista

3º ciclo – Fabiana Gonçalves, Anita Leal e Mafalda Lima

2º ciclo – Guilherme Maia, Camila Vilasboas e Mariana Costa

1º ciclo – Leonardo Pereira, Matilde Pereira e Verónica Costa

O despertar 
pelo gosto da leitura

Plano Local  
de Leitura para  
Santo Tirso ler mais

ALUNOS QUE PASSARAM PARA A FASE INTERMUNICIPAL:
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A Escola Profissional Agrícola 
Conde S. Bento recebeu, en-
tre os dias 19 e 20 de feve-
reiro, mais uma edição dos 

Dias da Camélia. Uma iniciativa de-
senvolvida em parceria entre a Câ-
mara Municipal de Santo Tirso e a 
Associação Portuguesa das Camélias 
que pretende divulgar e promover es-
ta flor de inverno, originária da Ásia, 
no início do século XIX, também co-
nhecida como “rosa do Japão”. 

Durante os dois dias, os visitantes 
tiveram a oportunidade de apreciar 
centenas de variedades de camélia. 
Para além desta mostra, decorreu 
também o habitual concurso, onde 
os participantes demonstraram o seu 
talento e criatividade na utilização 
desta flor. 

A edição deste ano contou, ainda, 
com uma exposição dos alunos do 
12º ano do Agrupamento de Escolas 
D. Dinis, sobre o movimento. Houve 
ainda espaço para um mercado de 
produtores locais “Bazar D’Inverno” 
e para provas de vinho e licores “Sa-
lão Bel’Vinho”.

O Centro Cultural Mu-
nicipal de Vila das 
Aves acolheu, no 
passado dia 26 de 
fevereiro, um es-

petáculo de comédia prota-
gonizado por Miguel 7 Estacas.

Perante uma sala com-
pleta, o humorista arrancou 
gargalhadas a todos os pre-

sentes, durante mais de uma 
hora. Com as suas narrativas 
cómicas e personagens me-
diáticas contagiou o público, 
dando destaque a uma das fi-
guras mais conhecidas do seu 
reportório: “O Sr. Limpinho”.

Nome conhecido do públi-
co, Miguel 7 Estacas estreou-
-se em 1989, mas foi em 2002 
que surgiu o momento mais 
relevante da sua carreira, ao 
integrar o leque de humoristas 
que abrilhantaram dezenas de 

episódios do programa da SIC 
“Levanta-te e Ri”.

Miguel 7 Estacas esteve, 
também, envolvido em vários 
outros projetos televisivos. 
No Porto Canal, destaca-se o 
programa “Bolhão Rouge” mas 
passou, ainda, pelo Canal 2 e 
pela RTP1, onde esteve ao la-
do de Luís Filipe Borges, no “5 
Para a Meia Noite”.

Atuou com João Seabra e 
Hugo Sousa, durante 10 anos, 
em projetos teatrais como o 

“Stand da Comédia”. Entre ou-
tras digressões, chegou a in-
tegrar o projeto “Espetáculo 
do Baralho”, onde se juntaram 
Luís Filipe Borges e António 
Raminhos, e “Diabo a 7 Show”, 
com Ana Viriato e os Perfume.

Numa vertente de magia 
cómica também percorreu 
grandes salas com o “Humor 
na Cartola” e ultimamente foi 
humorista residente no pro-
grama de Fernando Rocha 
“Pi100Pé”.

No passado dia 26 de fe-
vereiro, a Biblioteca Munici-
pal de Santo Tirso foi palco de 
duas apresentações da peça 
de teatro para bebés, “A Quin-
ta”. O espetáculo foi dirigido 
a crianças dos 0 aos 3 anos 
e garantiu momentos únicos 
em família. 

Desenvolvido para ajudar 
bebés e crianças a desperta-
rem para um mundo desconhe-

cido, a “Quinta” permitiu aos 
mais novos experienciar as di-
ferentes texturas dos animais, 
alimentá-los, colher fruta, me-
xer na terra ou de plantar.

As duas sessões foram di-
ferentes e os estímulos foram 
variados, uma vez que cada 
grupo era diferente. “A Quinta” 
teve a limitação de 15 crianças 
acompanhadas por um adulto 
em cada sessão. 

Os Dias da Camélia atraíram muitos visitantes à Escola Profissional Agricola Conde de São Bento

As Camélias embelezaram os claustros da Escola Agrícola

O Sr. Limpinho esteve em Vila das Aves O Centro Cultural Municipal de Vila das Aves encheu para ver o Miguel 7 Estacas

O espetáculo "A Quinta" proporcionou momentos únicos

Miguel 7 Estacas levou 
humor a Vila das Aves

Santo Tirso voltou a 
receber os Dias da Camélia

Biblioteca Municipal 
recebeu teatro para bebés

20 21FEVEREIRO 2022 • JORNAL MUNICIPAL JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #38

CRIAR CRIAR



X Feira das Trocas  
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.

BMST 
Segunda a sexta-feira: 09h00 – 19h00 
Sábado: 14h00 – 18h00

CCMVA 
Segunda a sexta-feira: 09h00 – 19h00 
Sábado: 14h30 – 18h30

Festival Sonoridades    
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves

Depois de dois anos de paragem forçada por uma pandemia que 
apanhou de surpresa tudo e todos, o Sonoridades está de regresso 
a Vila das Aves para ‘dar’ palco a alguns dos mais destacados 
valores da música moderna portuguesa. PZ, Homem em Catarse, 
S. Pedro e Márcia são os artistas que se seguem em mais um 
Sonoridades que este ano se realiza de 22 a 25 de abril no Centro 
Cultural Municipal de Vila das Aves. São quatro concertos, noutros 
tantos dias, sempre às 22h00, à exceção do espetáculo de dia 25 
de Abril, marcado para as 18h30.

Preço bilhete 3€  
Bilhetes à venda no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves, Loja 
Interativa de Turismo e Biblioteca Municipal de Santo Tirso

PZ
22 ABRIL | 22H00
Um computador, um sampler e um ou dois sintetizadores foi o 
bastante para PZ começar, aos 16 anos, a fazer música. À medida que 
foi aprendendo a mexer em máquinas e a tocar vários instrumentos 
num modo autodidata, desenvolveu uma sonoridade própria que 
ganha outra dimensão pelo modo como expõe as suas ideias através 
das suas letras e da sua voz. Atualmente, são já seis os álbuns 
editados (Anticorpos, Rude Sofisticado, Mensagens da Nave-Mãe, 
Império Auto-Mano, Do Outro Lado e Selfie Destruction), aos quais 
se somam outros trabalhos que lhe permitem viajar por sonoridades 
e estados de espírito alternativos como Pplectro (alter ego que toma 
conta dos seus devaneios puramente eletrónicos), Paco Hunter 
(projeto que desenvolveu com o seu irmão Zé Nando Pimenta) e a 
Zany Dislexic Band. E é neste mundo multifacetado e multidisciplinar 
que PZ vai construindo a sua identidade. 

HOMEM EM CATARSE
23 ABRIL | 22H00
Homem em Catarse é, desde 2013, o projeto a solo do multi-
instrumentista e compositor Afonso Dorido. Fundador do coletivo 
post-rock Indignu, o músico tem já um lugar de destaque na música 
portuguesa da atualidade. Estreou-se em 2015 com o promissor EP 
Guarda-Rios. Dois anos mais tarde e após inúmeras viagens pelo 
interior do país, sempre acompanhado da guitarra elétrica e dos seus 
fiéis pedais de efeitos, edita Viagem Interior, disco conceptual que 
figura entre os melhores da música portuguesa desse ano. Depois de 
um primeiro registo ao vivo, publicado em 2019, e do instrumental 
sem palavras | cem palavras, disco que nasce a partir de um poema 
de cem palavras escrito por si, Homem em Catarse apresenta-se com 
Sete Fontes, um álbum resultante do distanciamento causado por 
uma pandemia e que mostra uma visão singular e muito pessoal do 
momento que todos vivemos.

S. PEDRO
24 ABRIL | 22H00
Filho dos oitentas, nasceu em Espinho e vive na Maia. Já foi MC 
de hip hop e baterista de uma banda de metal, mas trocou o rap 
pelo canto e a bateria pela guitarra, e começou a compor canções. 
Ganhou notoriedade enquanto líder dos doismileoito e, depois, 
reinventou-se como S. Pedro. O disco de apresentação, O Fim, 
foi a sua resposta às muitas ideias soltas que se acumularam no 
computador, no telemóvel e que tinham de ser concretizadas. 
Construiu um estúdio, uma espécie de oficina de artesão, e foi 
gravando, aperfeiçoando arranjos, adicionando instrumentos e 
convidando amigos para colaborarem. Com o segundo álbum, Mais 
Um, a banda reforça a presença nas principais rádios nacionais e 
também a ideia que este S. Pedro, a continuar assim, um dia ainda 
será mais conhecido que o outro.

MÁRCIA  a solo
25 ABRIL | 18H30
Márcia é seguramente um dos talentos maiores da composição em 
língua portuguesa. Os seus discos atestam isso mesmo. O início 
deu-se com o EP A Pele que Há em Mim, seguindo-se os álbuns Dá, 
Casulo, Quarto Crescente e Vai e Vem.  Foi precisamente com este 
último disco que conquistou o prémio José da Ponte da Sociedade 
Portuguesa de Autores, bem como, a nomeação para os Globos 
de Ouro da Sic/Caras. Em 2019 passou por cidades e eventos 
significativos como foi o caso do Nos Alive - com o duplo concerto no 
EDP Fado Café e a atuação surpresa no Coreto – e, fora de portas, as 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil) receberam, nesse ano, 
as suas primeiras apresentações em solo canarinho. No presente, 
Márcia apresenta um espetáculo impactante em que as suas canções 
são pautadas por uma narrativa de luz muito personalizada. O novo 
álbum, Picos e Vales (lançado pela editora Arraial) é uma realidade 
e nunca a palavra consistência teve tanta propriedade como quando 
aliada ao nome Márcia.

22 – 25 ABRIL

Caminhada da Liberdade 
Percursos Pedestres  

Inserida no âmbito do Programa de Percursos Pedestres de Santo 
Tirso, a Caminhada da Primavera vai realizar-se no percurso PR 1 
STS – “Histórico Pré-Industrial”, numa distância de 7,1 quilómetros, 
e está classificada com um grau de dificuldade de Nível III – Algo 
Difícil. A inscrição é obrigatória e deve ser feita até dia 20 de março.

25 ABRIL

Holograma da Casa 
Fábrica de Santo Thyrso

A Casa da Música "instala-se" na Fábrica de Santo Thyrso para 
apresentar um conjunto de 12 espetáculos destinados às escolas, 
famílias e público em geral.

21 ABRIL, QUINTA-FEIRA (para escolas a partir do 1ºCiclo)

09h30 – Espetáculo: LER 

11h00 – Espetáculo: LER

19h30 – Concerto com a comunidade educativa de São Bento da 
Batalha (Público Geral)

22 ABRIL, SEXTA-FEIRA (para pré-escolar)

09h30 – Espetáculo: Carnaval dos Animais

11h00 – Espetáculo: Carnaval dos Animais

21h30 – CHERRY - Novos Talentos (Público Geral)

23 ABRIL, SÁBADO (Famílias)

10h00 – Espetáculo: LER

11h30 – Espetáculo: LER

21h30 – Solistas da Casa - Recital com Pedro Castro (oboé clássico), 
Reyes Gallardo (violino), Trevor Mctait (viola) e Filipe Quaresma 
(violoncelo) (Público Geral)

24 ABRIL, DOMINGO (Famílias)

10h00 – Bebéthoven

11h30 – Bebéthoven 

17h00 – Concerto com a comunidade educativa de São Bento da 
Batalha

Entrada Livre

21 – 24 ABRIL

01 A 30 ABRIL

Sessão Solene Comemorativa do 48º Ani-
versário do 25 de Abril
Átrio da Câmara Municipal   

Marcada para as 11h00, a Sessão Solene vai assinalar o 48º 
aniversário da Revolução dos Cravos, que libertou Portugal da 
ditadura.

25 ABRIL

Ciclo Têxteis do Presente:  
Têxteis Lantal.  
40 anos de veludo em Santo Tirso    
Centro Interpretativo da Fábrica de Santo Thyrso

É apresentado na Fábrica de Santo Thyrso um ciclo de programação que 
olha para o têxtil a partir do presente. Como se trabalha nesta fileira 
económica em Santo Tirso nos dias de hoje? Quais as empresas que 
representam esta dinâmica industrial no Vale do Ave?
A Lantal é um grupo têxtil internacional com sede na Suíça, em 
Langenthal, sendo líder no mercado de têxteis para transportes 
públicos aéreos e transpor¬te terrestres.

Segunda a sexta-feira: 09h00 – 17h30

ATÉ 11 JUNHO

Agenda 
Municipal
Abril
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