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A Câmara Municipal de 
Santo Tirso aprovou, 
em reunião do Exe-
cutivo, o Relatório e 
Contas de 2021, que 

apresenta um resultado posi-
tivo de 5,6 milhões de euros. 
O documento regista, ainda, 
uma redução da dívida global 
na ordem dos 12,5 por cento 
face ao ano anterior, bem co-
mo a mais alta poupança cor-
rente de sempre – 12 milhões 
de euros – que foi transferida 
para investimento.

O relatório, aprovado por 
maioria, reflete ainda um saldo 
de gerência de 7,4 milhões de 
euros, o dobro do apresentado 
em 2020, e uma taxa de endivi-
damento muito abaixo dos 50 
por cento permitidos por lei.

Para o presidente da Câ-

mara, Alberto Costa, “estes 
resultados confirmam que o 
Município de Santo Tirso está 
no bom caminho para consoli-
dar as suas contas e demons-
tram o reforço da trajetória 
positiva dos últimos anos”.

No que se refere ao resulta-
do económico positivo de 5,6 
milhões de euros, este refle-
te um aumento dos proveitos, 
face a 2020, provenientes, por 
exemplo, de transferências di-
retas do Estado e das compar-
ticipações por via dos fundos 
comunitários. Simultaneamen-
te, verificou-se uma diminuição 
dos custos com fornecimentos 
e serviços externos.

“São resultados que pode-
mos classificar de históricos, 
designadamente em matéria 
de poupança corrente, que 

não foi gasta em despesa cor-
rente, mas em investimento”, 
acrescentou.

Alberto Costa sublinhou, 
ainda, o facto de a taxa de 
execução da receita – 91 por 
cento – ter sido a mais alta de 
sempre e, também, a atenção 
dada às funções sociais – no-
meadamente educação, saú-
de, desporto e coesão social 
– para as quais o Município 
dirigiu quase 60 por cento dos 
seus recursos.

“Outro dado importante diz 
respeito à manutenção das ele-
vadas transferências para as 
freguesias, a exemplo do que 
tem acontecido nos últimos 
três anos”, realçou o autarca. 
Em 2021, esse valor alcançou 
os 2,7 milhões de euros.

Igualmente relevante foi 

capacidade demonstrada pe-
lo Município para executar 
os projetos comprometidos 
no Plano Plurianual de In-
vestimentos, graças à eleva-
da poupança corrente gerada 
em 2021.

Entre esses projetos desta-
cam-se a construção do Centro 
de Arte Alberto Carneiro, inau-
gurado em finais de novembro, 
a beneficiação do parque es-
colar municipal e o arranque 
da primeira fase de requali-
ficação dos espaços públicos 
da cidade com vista à adap-
tação ao Plano de Mobilidade 
Sustentável.

Realce, também, para ou-
tros projetos de requalificação, 
como o do Parque do Verdeal e 
do Parque Urbano de Geão, das 
habitações municipais de São 

Martinho do Campo e de Rebor-
dões, e da rede viária munici-
pal, com destaque para a Rua 
Ferreira de Lemos, em Santo 
Tirso, a EM 558, na Reguenga, 
e a EM 318, em Água Longa.

E, ainda, a construção da 
ligação do cemitério de Vilari-
nho a Paradela e do novo aces-
so ao centro de São Tomé de 
Negrelos, bem como a coloca-
ção do relvado sintético na EB 
2,3 de Vila das Aves.

“Num ano vivido em ple-
na pandemia, as contas do 
Município de Santo Tirso são 
boas, positivas e certas, gra-
ças a uma gestão que, mesmo 
em ano eleitoral, se manteve 
fiel a três princípios fundamen-
tais para nós: responsabilida-
de, equilíbrio e rigor”, concluiu 
Alberto Costa.

A Qualidade que Abril nos deu
Há 48 anos, Portugal acordou de um longo pesadelo que não nos privava 

apenas da Liberdade. O nosso país padecia de graves problemas sociais, que o 
colocavam na cauda da Europa e do Mundo. Dentre eles, uma elevadíssima taxa 
de analfabetismo e a dura realidade do trabalho infantil, que limitavam, logo no 
início da vida, os horizontes de futuro a muitos jovens.

Hoje, Portugal é um país diferente daquele que existia em 1974. Muito diferen-
te. Para melhor. E o Poder Local, uma das maiores conquistas de Abril, teve um 
importantíssimo papel nesse desenvolvimento.

Isso não teria, no entanto, sido possível sem a ação de um punhado de homens. 
Entre eles, o “Capitão de Abril” Salgueiro Maia, que nos deixou uma herança de 
coragem e humildade com reflexos para as gerações futuras. E que fiz questão 
de recordar e homenagear na Sessão Solene do 25 de Abril.

Santo Tirso, a exemplo de Portugal, também é hoje uma cidade diferente da-
quela que existia antes da Revolução dos Cravos. Diferente para muito melhor. 
E é, por isso, com enorme satisfação que leio, nas páginas deste jornal, alguém 
utilizar a palavra “Qualidade” para descrever Santo Tirso.

A adjetivação utilizada por Ondjaki, escritor angolano que nos visitou no âm-
bito da Poesia Livre, tem ainda mais valor quando ele se refere à forma como os 
nossos jovens estão a ser preparados, ao trabalho das nossas escolas e biblio-
tecas, à qualidade de vida oferecida às nossas crianças e seniores. 

Nada disto seria realidade sem o contributo decisivo daqueles que fizeram o 
25 de Abril. 

A todos eles, também por isso, muito obrigado!

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Câmara apesenta resultado positivo de 5,6 milhoes de euros
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Relatório e Contas de 2021 
confirma saúde financeira  
do Município
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A população de San-
to Tirso pôde experi-
mentar as vantagens 
de uma cidade sem 
carros, no âmbito da 

iniciativa Viva a Rua, que decor-
reu no dia 26 de março e irá re-
petir-se a 28 de maio e 30 de 
julho.

Esta primeira experiência 
envolveu a suspensão do trânsi-
to e do estacionamento no eixo 
central da cidade, no âmbito de 
uma iniciativa coordenada pela 
Câmara Municipal e que incluiu 
um programa de atividades or-
ganizado com a população, o 
comércio e entidades locais.

As artérias envolvidas são 
a Praça Camilo Castelo Bran-
co, a Praça Conde de S. Bento, 
a rua de José Luís de Andrade, 
o Largo do Coronel Baptista e 
a Rua Dr. António Augusto Pi-
res de Lima.

Segundo o presidente da 
Câmara, Alberto Costa, “o ob-
jetivo do Viva a Rua é desafiar 
as pessoas a experimentarem 
como seria se abdicassem de 
trazer as suas viaturas até ao 
eixo central da cidade e optas-
sem por usufruir destas ruas a 
pé ou de bicicleta”. 

“Esta é uma experiência que 
visa a sensibilização da popu-
lação e que está a acontecer 
em toda a Europa, onde as ci-
dades procuram soluções para 
devolver espaço urbano às pes-
soas, revitalizando os centros, 
estimulando a mobilidade ativa 
e o uso do comércio local, re-
duzindo a poluição e o ruído e, 
no fundo, tornando as ruas e as 
cidades muito mais inclusivas”, 
acrescenta.

A iniciativa “Viva a Rua” re-
sulta da integração de Santo 
Tirso na rede de cidades euro-
peias URBACT – Thriving Streets 
(Ruas Prósperas), que tem fo-
mentado experiências idênticas 
em vários países.

O primeiro sábado dedica-
do à iniciativa decorreu a 26 de 
março e incluiu um programa de 

atividades que se estendeu en-
tre as 10h00 e as 18h00. 

A Praça Camilo Castelo Bran-
co foi “palco” dos Mercados & 
Mostras Urbanos – Bazar d’Ar-
tes e Ofícios e, ainda, de mo-
mentos para degustação de 
Vinho Verde, Licor de Singe-
verga e Licor de Rosas. Ao lon-
go de todo o dia, decorreu em 
simultâneo a mostra coletiva 
situArte.

Na Praça Conde de S. Bento 
teve lugar uma experiência de 
golfe, em que a população foi 
convidada a experimentar esta 
modalidade, bem como aulas 
para aprender a andar de bici-
cleta, da responsabilidade da 
Federação Portuguesa de Ciclis-

mo. No local, houve ainda um 
espetáculo de dança da CAID 
– Cooperativa de Apoio à Inte-
gração do Deficiente.

A Rua de José Luís de Andra-
de esteve inteiramente dedica-
da a jogos tradicionais, numa 
ação dinamizada pelos agrupa-
mentos de escuteiros. No Largo 
do Coronel Baptista Coelho foi 
possível experimentar bicicletas 
elétricas, no âmbito do serviço 
PEDALA. Houve, ainda, uma Ofi-
cina Experimental de Educação 
Ambiental e um bar de águas 
aromatizadas.

A Rua Dr. António Augusto 
Pires de Lima esteve dedicada a 
aulas de spinning e à exposição 
Ruas Vivas Pela Europa Fora.

Bazar d’Artes e Ofícios instalou-se na Praça Camilo Castelo Branco

Aula de Spinning animou cento da cidade

Atuação da CAID decorreu na Praça Conde de S. BentoGincana de bibicletas esteve à disposição dos mais pequenos

  O objetivo 
é desafiar as 
pessoas a 
experimentarem 
como seria se 
abdicassem de 
trazer as suas 
viaturas até 
ao eixo central 
da cidade e 
optassem por 
usufruir destas 
ruas a pé ou de 
bicicleta 

Alberto Costa
Presidente da Câmara  
de Santo Tirso

Viva a Rua desafia a população  
a experimentar cidade sem carros
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O 48º aniversário da Re-
volução dos Cravos foi 
assinalado em Santo Tir-
so com uma sessão so-
lene, onde o presidente 

da Câmara anunciou que vai dar o 
nome de Salgueiro Maia a uma rua 
da cidade. Alberto Costa agradeceu 
ao “homem que esteve na origem 
do derrube da ditadura”, lembrando 
que “o legado de Salgueiro Maia é 
património de todos”.

A homenagem, que aconteceu no 
ano em que se assinalam três dé-
cadas sobre a morte do Capitão de 
Abril, pretende não só “perpetuar o 
exemplo e os valores daquele que 
recusou a glória, o poder e o estre-

lato”, mas também “suscitar nas ge-
rações mais novas o interesse por 
saber quem foi o homem que nos 
deu uma liberdade tão longamen-
te negada”, explicou Alberto Costa.

“Faço-o não tanto por aquilo que 
Salgueiro Maia fez na madrugada 
libertadora de há 48 anos, mas so-
bretudo pelo exemplo inspirador da-
quele que foi, provavelmente, o mais 
puro dos anti-heróis do 25 de Abril”, 
esclareceu.

No seu discurso, o presidente da 
Câmara fez ainda questão de lembrar 
que, em pouco mais de dois anos, 
“assistimos a dois eventos pelos 
quais julgávamos não ser possível 
passar: uma pandemia e uma guerra”.

Em relação ao primeiro, Alberto 
Costa salientou que em tempo de 
crise foi “o Serviço Nacional de Saú-
de, a Segurança Social e a escola 
pública quem respondeu às neces-
sidades das famílias e das empre-
sas”, enfatizando que “sem Abril 
não haveria Estado Social tal como 
o conhecemos”.

Já em relação à guerra, o autarca 
continuou a intervenção lembrando 
que, enquanto celebramos uma das 
“mais importantes datas da história 
de Portugal, exaltando, com sole-
nidade, a coragem dos heróis hu-
mildes e discretos, civis e militares, 
muitos anónimos”, há um povo que 
está a ser “vítima de um ataque que 
ultrapassa a barbárie”.

“Especialmente neste dia, o meu 
pensamento está com o povo ucra-
niano,” afirmou Alberto Costa, que 
pediu um minuto de silêncio em me-
mória das vítimas da guerra.

“Em Portugal, a Liberdade teve, 
há 48 anos, um nome: Capitães de 
Abril. Na Europa, a Liberdade tem, 
hoje, um nome: Ucrânia”, concluiu.

Cerimónia abriu com performance baseada em "Cartas da Guerra", de António Lobo Antunes

Comemorações decorreram nos Paços do Concelho Hastear das Bandeiras deu inicio às comemorações

A sessão solene foi presidida por Alberto Costa Executivo Municipal participou na comemoração do 48º aniversário da Revolução dos Cravos

Santo Tirso vai ter uma rua
com o nome de Salgueiro Maia
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N o início de março, 
a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso 
lançou a campanha 
“Todos Cuidamos 

da Ucrânia”, tendo em vista 
a recolha de bens destinados 
àquele país, para auxiliar a po-
pulação vítima da guerra. 

No âmbito desta campa-
nha, cuja primeira fase termi-
nou no final de março, foram 

doados perto de cinco tonela-
das de bens alimentares, cerca 
de 1800 embalagens de pro-
dutos alimentares para bebé, 
mais de 13700 unidades e 300 
embalagens de material médi-
co, 752 unidades e 1612 emba-
lagens de produtos de higiene 
e, ainda, 157 artigos têxteis.

O presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Alberto Costa, 
enalteceu a adesão dos cida-

dãos à campanha lançada pe-
lo Município, salientando que 
se tratou de “uma demonstra-
ção da bondade dos tirsen-
ses”. Agradeceu, ainda, “a 
fundamental colaboração de 
todas as juntas de freguesia, 
onde foram instalados os pon-
tos de recolha dos bens, bem 
como o trabalho desenvolvido 
pelas paróquias do concelho, 
que muito contribuíram para 

o sucesso desta ação”.
“Temos constatado atos 

de grande generosidade pa-
ra com as vítimas da guerra 
na Ucrânia que, diariamente, 
nos proporciona imagens e no-
tícias terríveis”, adiantou Al-
berto Costa, acrescentando 
que “este trabalho de solida-
riedade não ficará, certamen-
te, por aqui”.

O autarca fez questão, 

também, de destacar e agra-
decer “o trabalho de todos 
voluntários que colaboraram 
nesta primeira fase da campa-
nha, nomeadamente na ope-
ração de acondicionamento e 
etiquetagem dos bens doados, 
em conformidade com as in-
dicações dos organismos in-
ternacionais encarregues do 
envio dos mesmos para a 
Ucrânia”.

O concelho de Santo Tirso 
recebeu, nos meses de mar-
ço e abril, cerca de meia cen-
tena de refugiados da guerra 
na Ucrânia, com idades que 
variam entre os dois e os 68 
anos, além de uma bebé de 
apenas um mês, que chegou 
acompanhada pelos pais e três 
irmãos.

Segundo o presidente da 
Câmara, Alberto Costa, “foram 
alojadas em habitações muni-
cipais, até agora, 14 pessoas, 
enquanto outras 11 ficaram em 
casa de familiares que já resi-
diam em Santo Tirso e seis fo-
ram acolhidas por Instituições 
de Solidariedade Social”.

O autarca adiantou que 
“tem havido, também, a dispo-
nibilização de habitações par-
ticulares, encontrando-se cinco 
cidadãos refugiados em casas 
partilhadas com os respetivos 
moradores e outros quatro em 
habitações cedidas para o efei-
to pelos seus proprietários”.

A chegada de refugiados 
está a ser acompanhada pela 
Divisão de Ação Social do Mu-
nicípio que, além de assegurar 
alojamento para todos, em ins-
talações municipais ou outras, 
também presta apoio no pro-
cesso de obtenção do registo 
de residência, junto do Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras.

A Câmara Municipal de Santo 
Tirso assinou, a 7 de março, 
um conjunto de protocolos de 
colaboração com várias enti-
dades no âmbito do projeto 

Orienta-te. Esta iniciativa surgiu com o 
objetivo de ajudar os alunos a tomarem 
uma decisão mais consciente em rela-
ção ao percurso académico a seguir.

O Orienta-te é um projeto pioneiro 
que permite aos alunos do 9º ano de 
escolaridade terem uma breve expe-
riência com o mundo real do trabalho. 
Este projeto, complementar à orienta-
ção vocacional já levada a cabo nas 
escolas, pretende que os alunos tirem 

todas as suas dúvidas. Cada um poderá 
designar até três profissões que gos-
taria de acompanhar de perto. 

Para o presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, Alberto Costa, o 
Orienta-te vai dar algum conforto aos 
pais e encarregados de educação, pois 
é necessário que os alunos “experi-
mentem se é mesmo aquela ocupação 
que querem para o seu futuro ou não”. 

“Os estudantes tomam, frequente-
mente, as decisões a pensarem numa 
imagem que já têm dessa profissão e 
que, muitas vezes, não corresponde à 
realidade”, acrescentou.

O projeto “é um motivo de orgulho e 

de muita satisfação, porque para além 
de ajudar os alunos a tomarem deci-
sões mais conscientes, dá também a 
conhecer a nossa sociedade civil, a co-
nhecer aquilo que são as nossas insti-
tuições, o que os vai tornar cidadãos 
mais ativos e a intervirem ativamente 
na cidadania”. 

O Orienta-te está aberto a mais ins-
tituições que se queiram juntar ao pro-
jeto. “É uma mais-valia para os alunos 
esta possibilidade de termos parceiros 
das mais variadas profissões, para que 
eles possam experimentar todas as 
áreas que lhes interessem”, salientou 
o autarca, Alberto Costa.

A Câmara Municipal de Santo Tirso 
promoveu, nos dias 10 e 11 de março, 
a quinta edição da Mostra da Educa-
ção e Formação, com o objetivo de 
dar a conhecer aos alunos do 9º e 12º 
anos as ofertas educativas e formati-
vas existentes. 

Procurando ajudar os alunos do 9º 
e 12º ano a tomarem decisões mais 
conscientes relativamente ao seu fu-
turo profissional, várias escolas, uni-
versidades e instituições ligadas ao 
ensino fizeram parte da V Mostra da 

Educação e Formação com stands, pa-
lestras de orientação vocacional e ses-
sões de esclarecimento.

A sessão de abertura decorreu no 
dia 10 de março e contou com inter-
venções de representantes de organis-
mos de renome na área da educação 
e da formação profissional, bem como 
do presidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto Costa.

Para o autarca “é cada vez mais 
importante garantir que os jovens têm 
ao seu dispor ferramentas que os aju-

dem a tomar decisões sólidas em rela-
ção ao percurso académico a seguir”. 
Alberto Costa realçou que “o Muni-
cípio tem vindo a reforçar a aposta 
na diversificação da oferta formati-
va do concelho, de modo a adaptá-la 
às necessidades do mercado” e re-
lembrou que “essas e outras opções 
de várias universidades e instituições 
de ensino estiveram plasmadas nesta 
Mostra, para que os alunos possam in-
formar-se e esclarecer todas as suas 
dúvidas”. 

"Todos cuidamos da Ucrânia" permitiu recolher cinco toneladas de bens

Cores da bandeira ucraniana foram projetadas na fachada da Câmara Municipal

Projeto destina-se a alunos do 9º ano

  O Município tem vindo 
a reforçar a aposta na 
diversificação da oferta 
formativa do concelho, 
de modo a adaptá-la às 
necessidades do mercado 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo Tirso

Entidades envolvidas 
 — Centro Hospitalar Médio Ave

 — ACeS Santo Tirso

 — Secretário da Justiça

 — Juiz Coordenador

 — Ordem dos Advogados

 — ACIST – Associação Comercial e Industrial  
de Santo Tirso

 — IEFP – Centro de Emprego Santo Tirso

 — Farmacêuticos

 — Artes – 3 Ventos

 — Companhia de Teatro de Santo Tirso

 — Hospital Veterinário

 — Ordem dos Arquitetos

 — Turismo do Porto e Norte

 — Segurança Social

 — Bombeiros Voluntários de Santo Tirso

 — Bombeiros Voluntários Tirsenses

 — Bombeiros Voluntários de Vila das Aves

 — GNR

 — Têxteis Adalberto

 — Clube Desportivo Associação Recreativa  
de S. Martinho

 — Futebol Clube Tirsense

 — Clube Desportivo das Aves

 — AST Futsal

 — Ginásio Club de Santo Tirso

Campanha angariou 
milhares de bens 
destinados à Ucrânia

Santo Tirso já acolheu cerca de meia centena de refugiados

Mostra da Educação e Formação ajuda alunos a decidirem o seu futuro

Câmara formaliza protocolos 
no âmbito do projeto Orienta-te
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A Câmara Municipal de 
Santo Tirso tem cer-
ca de 5,5 milhões de 
euros destinados ao 
combate à pobreza 

e exclusão social no concelho. 
Isto acontece na sequência da 
aprovação de uma candidatu-
ra a fundos do Plano de Re-
cuperação e Resiliência (PRR), 
elaborada no âmbito do Plano 
de Ação para as Comunidades 
Desfavorecidas da Área Metro-

politana do Porto (AMP).
Promover o acesso aos 

serviços públicos e à saúde, 
qualificar a população favore-
cendo a inclusão e melhorar 
a qualidade de vida é o obje-
tivo estratégico do Plano de 
Ação para as Comunidades 
Desfavorecidas.

Segundo o presidente da 
Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa, este pla-
no vai permitir ajudar grupos 

especialmente vulneráveis, 
“nomeadamente crianças e 
jovens com baixa escolarida-
de, desempregados de longa 
duração, idosos com baixos 
rendimentos e pessoas com 
algum tipo de incapacidade ou 
deficiência”.

O autarca salienta que “se-
rão implementadas ações des-
tinadas a minimizar o impacto 
que a pandemia provocou em 
muitos grupos sociais, contri-

buindo para melhorar os níveis 
de coesão social e territorial 
do concelho”.

“É uma oportunidade para 
consolidarmos o trabalho que 
temos vindo a desenvolver na 
área da Coesão Social, que tem 
merecido, ao longo dos anos, 
uma grande fatia do Orçamen-
to Municipal”, acrescenta Al-
berto Costa.

As linhas de atuação pas-
sam por apoiar as famílias 

através da criação de condi-
ções para o acesso ao merca-
do de trabalho, tendo por base 
modelos inovadores de apren-
dizagem ao longo da vida e a 
promoção da inclusão digital, 
bem como incentivando o en-
velhecimento ativo.

Da candidatura elaborada 
pela AMP, Santo Tirso tem dis-
poníveis cerca de 5,5 milhões 
de euros para ações a concre-
tizar até ao final de 2025.

O INVEST Santo Tirso re-
cebeu, em abril, o primeiro 
dos 24 workshops que vão ser 
realizados em todo o país, no 
âmbito do programa “Portugal 
Sou Eu”, subordinado ao tema 
“Desafios para uma economia 
inclusiva e sustentável”.

Concebida para dinamizar 
e promover relações entre as 
empresas aderentes e não 
aderentes ao programa, a Re-
de de Empresas “Portugal Sou 
Eu” procura, através deste ci-
clo de workshops, a qualif ica-
ção das empresas, sobretudo 
as Micro e as Pequenas e Mé-
dias Empresas (PME).

Na sessão de abertura, o 
presidente da Câmara Muni-

cipal, Alberto Costa, congra-
tulou-se por Santo Tirso ter 
sido escolhido a nível nacio-
nal para acolher o primeiro 
destes workshops.

“Ficamos muito felizes por, 
no âmbito da parceria esta-
belecida com a AEP, termos 
sido escolhidos para o arran-
que desta iniciativa que pre-
tende ajudar e dinamizar a 
competitividade das empre-
sas portuguesas”, referiu Al-
berto Costa.

Na sessão estiveram 
também presentes o admi-
nistrador da Associação Em-
presarial de Portugal (AEP), 
Paulo Vaz, e o presidente da 
Comissão Executiva da Nor-

garante, Henrique Cruz.
Alberto Costa salientou 

ainda a pertinência da temá-
tica abordada, “dado o atual 
panorama económico interna-
cional, em que as empresas 
enfrentam desafios acres-
cidos como consequência, 
primeiro da pandemia da Co-
vid-19 e agora da guerra na 
Ucrânia”.

No mesmo sentido, tam-
bém o administrador da AEP, 
Paulo Vaz, destacou a gran-
de importância, no momento 
atual, de estimular a compra 
de produtos e serviços feitos 
em Portugal, objetivo princi-
pal do programa “Portugal 
Sou Eu”.

Um circuito pelo Centro In-
terpretativo da Fábrica de Santo 
Thyrso, Lantal Textiles e Mostei-
ro de Singeverga foi a proposta 
do primeiro “À Descoberta do 
Turismo Industrial”, um progra-
ma que pretende dar a conhe-
cer o património industrial de 
Santo Tirso. 

No âmbito do grupo de tra-
balho que pretende dinamizar a 
Rede Portuguesa de Turismo In-
dustrial, o Município promoveu, 
de 8 a 14 de abril, visitas ao pa-
trimónio industrial do concelho.

As propostas passaram pe-
la visita ao Centro Interpretati-

vo da Fábrica de Santo Thyrso, 
um espaço dedicado à história 
e memória da indústria têxtil, à 
Lantal Textiles, empresa dedica-
da aos têxteis de transporte, e 
ao processo produtivo do Licor 
de Singeverga.

Realizou-se ainda uma visita 
guiada ao antigo bairro operá-
rio da Fábrica de Santo Thyrso. 
Em paralelo, houve lugar tam-
bém para a exibição do docu-
mentário “Vidros Partidos”, da 
autoria de Victor Erice, sobre os 
operários têxteis em Santo Tir-
so, que foi exibido na Casa de 
Chá do Parque Dona Maria II. D epois de um ano de 

interregno devido 
à Covid-19, os Fins 
de Semana Gastro-
nómicos regressa-

ram a Santo Tirso, de 8 a 10 
de abril. Para além dos sabo-
res da gastronomia local, a 13ª 
edição trouxe também um pro-
grama paralelo que incluiu vi-
sitas, provas de degustação e 
workshops.

Organizada, como é hábito, 
em parceria com a Entidade Re-
gional de Turismo do Porto e 
Norte de Portugal, a 13ª edição 
dos Fins de Semana Gastronó-
micos contou com a participa-
ção de 17 restaurantes e seis 
alojamentos. Os Peixinhos da 
Horta, o Arroz de Cabidela e o 
Pudim Condessa Aldara com-
puseram o menu disponível 
em todos os estabelecimentos 
aderentes. 

Segundo o presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, “esta é uma ini-
ciativa que pretende, através 

da excelência da gastronomia 
local, promover o muito que o 
concelho tem para oferecer”.

Foi, precisamente, com es-
se objetivo que, este ano, os 
Fins de Semana Gastronómicos 
contaram com um programa de 
atividades paralelas. “Felizmen-
te temos um concelho riquíssi-
mo quer em paisagens quer em 
património religioso ou cultu-
ral. Ao Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea, jun-

ta-se, desde final do ano pas-
sado, o Centro Cultural Alberto 
Carneiro. São dois espaços que 
pretendem colocar Santo Tirso 
no mapa da arte contemporâ-
nea e justificam, só por si, uma 
visita ao nosso Município” ex-
plica o autarca. 

Os Fins de Semana Gastro-
nómicos contaram nesta edição 
com a adesão dos seguintes 
restaurantes: Cize Food And 
Wine, Excelência Wine House, 
Adega Amarela, Braseiro das 
Aves, Dona Unisco, Hortal O 
Cleto, Moagem, O Costa, Pon-
to Final, Praceta dos Carvalhais, 
Tirsense, Taberna Gracinda, 
Casa Rosae, O Nosso Kafé, O 
Transmontano, 7 Migalhas e 
Olímpico.

Quanto ao alojamento, as-
sociaram-se à iniciativa o Ho-
tel Cidnay, Santo Thyrso Hotel, 
Zé da Rampa Hotel, Quinta da 
Picaria, Casa de Vilela e a Quin-
ta das Leiras, com 10 por cento 
de desconto nas noites de sex-
ta e sábado.

A educação para o mundo 
do trabalho foi o tema central 
da quinta edição do Fórum Edu-
ca, que decorreu nos dias 18 e 
19 de março. Uma iniciativa que 
tem como público-alvo princi-
pal os educadores, professo-
res e formadores das escolas 
e agrupamentos do concelho 
de Santo Tirso.

A edição deste ano teve co-
mo palcos a Nave Cultural da 
Fábrica de Santo Thyrso e a Es-
cola Profissional Agrícola Con-
de de S. Bento, contando com 
a realização de um conjunto de 
conferências em que foram de-
batidos temas como os desafios 
do ensino profissional, a transi-
ção digital e as especificidades 
do ensino profissional agrícola.

O programa envolveu, ainda, 
uma série de mesas-redondas 
e a realização de uma deze-
na de oficinas paralelas sobre 
empreendedorismo, robótica 
e agricultura de precisão, pre-
servação ambiental partindo da 
água como fonte de vida e téc-
nicas de cozinha, entre outros.

A sessão de abertura contou 
com as intervenções do Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto Costa, Car-
los Frutuosa, da Escola Profissio-
nal Agrícola Conde de S. Bento, 
Graça Carneiro, do Centro de 
Formação Sebastião da Gama, 
Eusébio André Machado, Coor-
denador Científico e Pedagógico 
do Fórum Educa, e João Gonçal-
ves, Diretor-Geral da DGEstE.

Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas é implementado no âmbito do PRR

Arroz de Cabidela integrou o menu dos restaurantes aderentes

Sessão foi promovida pelo INVEST Santo Tirso

Visitantes ficaram a conhecer processo produtivo do Licor de Singeverga

  Esta é uma 
iniciativa que 
pretende, através 
da excelência da 
gastronomia local, 
promover o muito que 
o concelho tem para 
oferecer 

Alberto Costa
Presidente da Câmara  
de Santo Tirso

Fins de Semana 
Gastronómicos 
regressaram

Workshops do “Portugal Sou Eu” arrancaram em Santo Tirso

À descoberta  
do Património Industrial

Santo Tirso tem 5,5 milhões 
de euros para combate 
à pobreza e exclusão social

Fórum debateu educação 
para o mundo de trabalho
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A requalificação da 
Rua Ferreira de 
Lemos é já uma 
realidade, na se-
quência de uma 

intervenção realizada no 
âmbito do plano de mobi-
lidade sustentável de San-
to Tirso. 

A obra foi inaugurada, no 
passado dia 26 de março, 
pelo presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, e pelo presiden-
te da União de Freguesias 
de Santo Tirso, Couto (San-
ta Cristina e São Miguel) e 
Burgães, Jorge Gomes.

Os trabalhos de benefi-
ciação da Rua Ferreira de 
Lemos implicaram um in-
vestimento da Câmara de 
Santo Tirso de cerca de um 
milhão e 300 mil euros, dan-
do continuidade ao plano de 
requalificação do centro da 
cidade, que já havia com-
preendido, anteriormente, 
uma intervenção na Praça 
Camilo Castelo Branco. 

Com o objetivo de pri-
vilegiar peões e bicicletas, 
foi criada uma ciclovia de-
dicada em contrafluxo. No 
segmento norte, o senti-
do do trânsito foi alterado, 
passando a ser orientado 
a partir do entroncamento 
com a Rua Encosta Nascen-
te / Rua Nova da Telheira 
para a Praça Camilo Caste-
lo Branco. Passou, ainda, 
a ser possível a circulação 
automóvel entre a Rua Nova 
da Telheira e a Rua Encosta 
Nascente.

O presidente da Câmara, 
Alberto Costa, aproveitou a 
ocasião para lembrar que a 
intervenção realizada “não 
só traz uma nova centrali-
dade a uma artéria que até 
então era, essencialmente, 
de saída da cidade, como 
vem valorizar toda a rua”.

No mesmo sentido, tam-
bém o presidente da União 

de Freguesias de Santo Tir-
so, Couto “Santa Cristina e 
São Miguel) e Burgães, Jor-
ge Gomes, mostrou-se satis-
feito com a requalificação, 
salientando “que vai contri-
buir para aproximar Santa 
Cristina do Couto do centro 
da cidade”.

Investimento  
de 1,3 milhões

A intervenção resultou de 
um investimento de um mi-
lhão e 300 mil euros por par-
te da autarquia. Para além 
da redefinição de zonas de 
estacionamento e das áreas 
de circulação pedonal, fo-
ram criadas pequenas áreas 
de jardim, com colocação de 
arborização ao longo de to-
da a rua.

Foi, ainda, colocado piso 
em betuminoso e executadas 
infraestruturas para rede de 
águas pluviais, elétrica e de 
telecomunicações.

O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto 
Costa, inaugurou o 
primeiro Parque Ca-

nino Municipal, no passado dia 
1 de abril. Um espaço dedicado 
ao recreio e lazer dos animais, 
instalado no Parque Urbano Sa-
ra Moreira.

Com uma área de cerca de 
3,4 mil metros quadrados, que 
se divide numa zona destinada 
a cães de pequeno porte e ou-
tra para cães de grande porte, 
o Parque Canino representa um 
investimento de 65 mil euros.

Segundo o autarca, Alberto 
Costa, “no seguimento das polí-
ticas desenvolvidas pelo Muni-
cípio de Santo Tirso, esta é mais 
uma resposta enquadrada na 
implementação de medidas que 
promovem o bem-estar animal”. 

O projeto, adiantou, “resul-
ta da recolha de vários contri-
butos, designadamente os que 
foram apresentados no âmbito 
do Orçamento Participativo Jo-

vem (OPJ)”. 
“No nosso programa políti-

co, assumimos a proteção da 
vida animal como uma das prio-
ridades que nos permite clas-
sificar Santo Tirso como um 
Município amigo dos animais, 
e tal não é de agora”, disse. A 
este propósito, Alberto Costa 
salientou que, “além deste Par-
que Canino Municipal, preve-
mos a ampliação do Canil/Gatil 
Municipal e a criação de um se-

gundo Parque Canino, em Vila 
das Aves”.

O Parque Canino é um espa-
ço vedado, para garantir a se-
gurança dos animais, dos seus 
tutores e de todos os munícipes 
que utilizam o Parque Urbano 
Sara Moreira. Está, ainda, do-
tado de bebedouros, dispensa-
dores para recolha de dejetos 
caninos e equipamentos de trei-
no/lazer para estes animais. 

“Este equipamento encon-

tra-se numa zona onde um alar-
gado núcleo de árvores permite 
um conforto extra para os tuto-
res e os próprios animais e que, 
simultaneamente, sendo uma 
área com vegetação não muito 
densa, permite o usufruto da 
luz solar”, explicou o presidente 
da Câmara, acrescentando que 
se trata “não só de um espaço 
para o lazer e recreio dos ca-
ninos, mas também de um lo-
cal adequado para o ensino e 
o treino de animais”. 

O Parque Canino Municipal 
é de acesso livre, mas encon-
tra-se sujeito a um conjunto de 
regras de utilização que estão 
descritas num painel à entrada 
do espaço.

A cerimónia de inaugura-
ção contou com a presença de 
alguns dos animais do Canil/
Gatil Municipal, bem como de 
cães da Secção Cinotécnica do 
Destacamento de Intervenção 
do Porto da GNR, que fizeram 
uma pequena demonstração 
das suas capacidades.

Investimento da autarquia foi de 1,3 milhões de euros

Beneficiação inclui ciclovia dedicada

Espaço tem lugar para animais de pequeno e grande porte

Investimento foi de 65 mil euros

  No nosso 
programa político, 
assumimos a proteção 
da vida animal como 
uma das prioridades 
que nos permite 
classificar Santo Tirso 
como um Município 
amigo dos animais 

Alberto Costa
Presidente da Câmara  
de Santo Tirso

UMA NOVA 

CENTRALIDADE 

QUE VALORIZA 

TODA A RUA

Inaugurada a requalificação 
da Rua Ferreira de Lemos

Primeiro Parque Canino 
Municipal já é uma realidade
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A entrada em funcionamento 
de uma Estação de Ativi-
dade Física, junto às pis-
cinas municipais de Santo 
Tirso, assinalou o início de 

uma intervenção profunda de requa-
lificação e melhoria das instalações 
do Complexo Desportivo Municipal, 
que irá decorrer até ao final de maio.

A nova estação, inaugurada no 
Dia Mundial da Atividade Física, a 
6 de abril, é de acesso livre e desti-
na-se ao treino baseado no peso do 
próprio corpo, tendo em vista o re-
forço muscular.

Este é o primeiro passo de um in-
vestimento de cerca de 130 mil euros 
para a requalificação das instalações 
do Complexo Desportivo Municipal. 
A intervenção arrancou no dia 26 de 
abril e deverá ficar concluída até ao 
final do mês de maio.

A requalificação irá envolver a 
substituição do piso sintético do 
campo de futebol de 7, a substituição 
dos pisos sintéticos dos dois courts 
de ténis e a substituição do piso do 
campo de basquetebol.

Segundo o presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, “a promoção do Desporto e da 
atividade física é não só uma respon-
sabilidade da autarquia, mas também 
um compromisso do atual Executivo, 
sendo que um dos vetores passa pe-
la construção e requalificação das 
instalações desportivas municipais”.

“Queremos afirmar Santo Tirso 
como um Município de Excelência 
Desportiva e isso obriga, justamente, 
a uma oferta de instalações adequa-
das e dignas”, acrescentou o autarca.

Os espaços alvo de requalifica-
ção foram inaugurados em 2009. De 

acordo com Alberto Costa, “desde en-
tão, os referidos equipamentos têm 
sido alvo de sucessivas manuten-
ções, mas a sua utilização intensiva 
obriga agora à substituição dos di-
versos pisos”.

“No caso particular do campo de 
basquetebol, será convertido em dois 
campos de BasketArt 3x3, em cola-
boração com a Federação Portugue-
sa de Basquetebol e a Associação 
de Basquetebol do Porto”, explicou.

Alberto Costa sublinhou, ainda, o 
objetivo de “afirmar Santo Tirso no 
panorama nacional e internacional 
como uma referência ao nível das 
políticas públicas desportivas, pois 
o Município sabe o quanto isso é po-
sitivo em termos de promoção da 
saúde e bem-estar, da educação, da 
sociabilização e da criação de valor 
para a comunidade”.

BREVES

Seleção Nacional 
de Futsal em Santo Tirso

O Pavilhão Municipal de Santo Tirso 
foi palco, no dia 9 de abril, de um jogo da 
seleção nacional de futsal, que opôs os 
campeões do mundo e bicampeões euro-
peus à Bélgica. 

Esta partida da formação comandada 
pelo selecionador Jorge Braz integrou os 
trabalhos de preparação dos jogos de qua-
lificação para o Campeonato do Mundo de 
2024 e terminou com a vitória da equipa 
nacional por 4-3.

O presidente da Câmara Municipal, Al-
berto Costa, encarou com “grande satisfa-
ção” a vinda da seleção nacional de futsal 
a Santo Tirso. “Por um lado, isto significa 
que recebemos aquela que é, provavelmen-
te, a melhor equipa do mundo de futsal, 
mas também porque foi uma oportunida-
de para saudarmos aqueles enormes cam-
peões, que tanto orgulho e felicidade têm 
trazido para Portugal”, acrescentou.

Campeonato Nacional de 
Karaté juntou 200 atletas

O Pavilhão Municipal de Santo Tirso 
foi palco, no passado dia 20 de março, do 
Campeonato Nacional de Karaté, nas ca-
tegorias sénior e parakaraté, que contou 
com a participação de cerca de 200 atletas.

O presidente da Câmara Municipal, Al-
berto Costa, manifestou a sua felicidade 
por Santo Tirso voltar ser a escolhida para 
a realização de “mais uma grande compe-
tição desportiva, com tantos atletas feli-
zes por estarem aqui a fazer aquilo que 
tanto gostam”. 

A entrega das medalhas aos campeões 
contou com a presença de Alberto Costa e 
da vereadora do Desporto, Sara Moreira.

Equipamento foi inaugurado no Dia Mundial da Atividade Física

Complexo Desportivo 
Municipal vai ficar 
como novo

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 escritor e poeta angola-
no Ondjaki, um dos mais 
importantes autores da li-
teratura africana atual, es-
teve em Santo Tirso como 

convidado da semana da Poesia Livre, 
um evento promovido pela Câmara 
Municipal, que regressou, de 11 a 21 
de março, após um interregno de dois 
anos devido à Covid-19.

O autor do romance “Os Transpa-
rentes”, que lhe valeu o Prémio Jo-
sé Saramago, em 2013, foi alvo de 
um tributo prestado pelo Município, 
nos Paços do Concelho, e participou 
em várias iniciativas em escolas do 
concelho.

Este ano dedicada às “Vozes da 
Lusofonia”, a semana da Poesia Livre 
teve um outro momento alto, com a 
realização de um concerto solidário 
de Cremilda Medina, representante da 

atual música popular de Cabo Verde e 
distinguida com vários prémios inter-
nacionais, entre os quais o World Best 
Music. O palco foi a Nave Cultural da 

Fábrica de Santo Thyrso. 
Sobre a Poesia Livre, o presidente 

da Câmara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, destacou que se trata 

de “uma iniciativa que procura encon-
trar diferentes formas de fazer chegar 
a poesia a todos e que este ano teve 
um signif icado especial porque con-
cretizou o tributo ao Ondjaki”.

“O programa foi pensado com o 
objetivo de tornar a Poesia Livre um 
evento transversal, dirigido a todas as 
faixas etárias, que promova, valorize 
e dê a conhecer a cultura dos países 
de língua portuguesa”, acrescentou. 

Foi com esse objetivo que, no Dia 
Mundial da Poesia, celebrado a 21 de 
março, Alberto Costa e Ondjaki per-
correram as ruas da cidade de Santo 
Tirso, oferecendo livros de poesia à 
população, nomeadamente antologias 
e obras de autores tirsenses.

O Programa da Poesia Livre esten-
deu-se por 10 dias, em vários pontos 
do concelho, designadamente escolas, 
associações e Biblioteca Municipal.

O festival Sonoridades re-
gressou em abril ao Cen-
tro Cultural de Vila das 
Aves, com quatro es-
petáculos que culmina-

ram com uma atuação intimista de 
Márcia, um dos talentos mais reco-
nhecidos da música portuguesa da 
atualidade. Esta edição contou ain-
da com concertos de PZ, Homem em 
Catarse e S. Pedro.

Promovido pela Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, em parceria com 
a 1Bigo, o Sonoridades, que vai já na 
quinta edição, visa promover novos 

valores da música nacional, sem es-
quecer os nomes consagrados.

Para o presidente da autarquia, 
Alberto Costa, “o Sonoridades foi 
mais um evento habitual da agenda 
cultural de Santo Tirso que regressou 
no seu formato habitual, significan-
do o retomar dos excelentes espe-
táculos que sempre proporciona”.

“A cultura, e a música em parti-
cular, tem um papel muito especial 
em Santo Tirso e vai continuar a ser 
uma aposta deste executivo, confor-
me estes primeiros meses do ano já 
o demonstraram”, garantiu o autarca.

Cremilda Medina atuou na Fábrica da Santo Thyrso

Câmara prestou Tributo a Ondjaki

PZ Homem em Catarse

S. Pedro

Marcia

Poesia Livre homenageou 
as Vozes da Lusofonia Sonoridades 

voltou ao 
palco de 

Vila das Aves
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No final da semana da Poe-
sia Livre, o escritor angolano 
Ondjaki falou da experiência vi-
vida em Santo Tirso. Uma cida-
de musical, onde a infância não 
é apressada e a qualidade do 
ensino é muito elevada, disse 
o vencedor do Prémio Literário 
José Saramago de 2013. 

Experiência em Santo Tirso. 
O que o Ondjaki escritor e o 
Ondjaki “Ndalu” leva daqui?
Foi uma experiência muito 
interessante, apesar de algum 
desconforto por estar a ser 
foco de tantos olhares. O 
que levo daqui é, sobretudo, 
uma experiência cultural 
muito interessante que, de 
resto, é uma coisa que me 
alimenta. Ou seja, esta coisa 
de, através da literatura e 
dos livros e da palavra, os 
lugares criarem pontes. Aqui, 
pude observar que as escolas 
trataram de diferentes 
temas e o que aconteceu 
não foi a construção de 
uma ponte entre Santo Tirso 
e a literatura do Ondjaki, 
mas entre esta cidade e a 
literatura angolana. A partir 
daí, através da realização 
de trabalhos, creio que as 
crianças tiveram acesso a 
algumas partes culturais de 
Angola. E os livros servem 
para isso. Servem para 
apresentar pessoas, para 
apresentar realidades, para 
contextualizar realidades. 
Acredito que uma criança de 
Santo Tirso, ao ler sobre como 
cresceram as crianças em 
Luanda, contextualiza o outro 
mas também se contextualiza 
a si, no contexto mundial, no 
contexto da Europa, etc..

Houve alguma imagem, 
alguma ideia, de Santo Tirso 
que o surpreendeu?
Parto daqui com uma 
impressão muito forte de que 
Santo Tirso é uma cidade 
musical, porque em todas as 

escolas que visitei e em todos 
os momentos culturais havia 
música, havia instrumentos 
musicais. Fico com a sensação 
de que a educação musical 
é uma preocupação desta 
cidade e acho isso muito 
bonito. De resto, fui muito 
bem tratado, e agradeço 
imenso toda a atenção que 
recebi.
 
Nos diversos momentos que 
teve, foi notória uma atenção 
e um carinho especial que 
transmitiu às crianças. É esse 
o seu público preferido?
Sim. Com as crianças temos 
a oportunidade de conversar 
um pouquinho e eu, para dizer 
a verdade, também recebo 
muito das crianças. Recebo 
carinho, energia, ideias, 
críticas. Portanto, sim. O 
público que eu mais gosto de 

contactar é o público infantil. 
Não tenho nada contra o 
público “adultil”, mas tenho 
mais prazer e confiança com 
as crianças. Gosto muito 
de ir às escolas e creio que, 
embora não seja possível 
mudar tudo e todos, por vezes 
vê-se que, ao falar de livros, 
há pequenas sementes que 
estão a ser plantadas junto de 
algumas crianças.  
E isso é bom.

Existem muitas diferenças 
entre as crianças de Santo 
Tirso e as crianças de 
Luanda?
Sim, são realidades diferentes. 
Constatei que as escolas em 
Santo Tirso estão muito bem 
preparadas, mesmo do ponto 
de vista material. As escolas 
são grandes, as bibliotecas 
estão bem apetrechadas. 

Pareceu-me que há, também, 
uma maior disponibilidade 
de tempo. Não vi tempos 
apressados. Isso é bom. Claro 
que pode ser por estarmos 
numa cidade pequena, 
mas vejo isso como uma 
coisa muito boa, no sentido 
em que me parece que há 
tempo para os professores 
estarem com as crianças e, 
nalgumas atividades, vi que 
os encarregados de educação 
também estavam envolvidos. 
Isso é bonito. No fundo, são 
ritmos diferentes. Luanda 
é uma cidade com cerca de 
oito milhões de habitantes. 
Eu gostei muito da noção de 
tempo e de espaço, que aqui 
parece ainda estar sendo 
vivenciado de uma maneira 
mais tranquila. Creio que isso, 
sobretudo para as crianças, 

é muito bom. As crianças 
têm que ter tempo para 
estudar, mas também lhes 
deve ser dado tempo para se 
distraírem, para brincarem 
e para serem felizes. E, às 
vezes, há cidades que parece 
que apressam demasiado a 
infância das crianças. Eu não 
acredito tanto nessa pressa 
da infância, acredito mais no 
desfrutar da infância.

Para quem se sente mais 
confortável escrever? Para 
crianças ou adultos?
Sinto-me mais confortável 
em escrever para adultos. 
Tenho um bocadinho mais 
de receio de escrever para 
crianças, porque acho mais 
difícil, é preciso ser mais 
cuidadoso. Não é por uma 
questão de linguagem. É pela 
necessidade de ajustar ao 
modo de contar uma história 
que se tem para contar. 
Porque nós, queiramos 
ou não, somos adultos e 
não podemos partir do 
pressuposto que sabemos 
a linguagem das crianças 
atuais. Então, há aqui uma 
negociação entre o adulto 
que somos e as crianças 
para quem escrevemos. Essa 
negociação interessa-me, 
mas é difícil. 

Qual é a sua metodologia 
de escrita? Segue algum 
método?
Eu não tenho metodologia, 
coitado. Eu sou mesmo 
“desmetodolizado”, 
completamente. Sou muito 
errático, no sentido em que, 
quando me preparo em termos 
de horas, local, não corre bem. 
Eu escrevo muito quando viajo 
de avião. Por isso é que chego 
muito cansado. Quando tenho 
um voo longo, em vez de 
relaxar ou dormir, assim que 
apagam a luz e fica aquele 
silêncio, então sim. Aquilo 
é para mim um momento de 
escrita muito bom. 

Escreveu alguma coisa em 
Santo Tirso?
Não, não escrevi. Exceto 
milhares de autógrafos [risos].
 
Reparei no carinho especial 
com que falou das “crianças 
da universidade sénior”…
Sim. Em relação à 
universidade sénior, por 

exemplo, eu acho uma ideia 
fantástica. Eu acho que irá 
chegar uma altura no mundo 
em que a sociedade estará 
mais bem organizada, de 
modo a que as pessoas 
sejam aproveitadas, no 
sentido criativo, em todas as 
suas idades. Nós estamos 
a deitar fora, no f im da vida 

de muitas pessoas, uma 
quantidade de acumulação 
de experiências – que é 
igual a conhecimento, que 
é igual a sabedoria – que 
poderia ser partilhado. Isto 
permitiria aos mais novos 
aprenderem alguma coisa 
e aos mais velhos estarem 
criativamente ocupados, se 

for essa a sua vontade. Estar 
aposentado, não signif ica 
sair da vida. Signif ica apenas 
que, profissionalmente, tem 
direito a menos horário e 
mais reforma. O mais velho 
é alguém que pode ser 
consultado e eu acho isso 
muito bonito.
 
Quando chegar a Angola, 
se lhe pedirem uma frase 
para descrever como foi 
esta experiência de estar em 
Santo Tirso, o que vai dizer?
Vou dizer: Santo Tirso estava 
cheio de música. E a partir daí 
é que vou poder fazer alguns 
comentários. E música é isso. 
São as crianças, os senhores 
e senhoras da universidade 
sénior… Também notei que 
o trabalho que observei 
nestes cinco ou seis dias, 
significa que professores e 
bibliotecários estão a trabalhar 
com uma qualidade muito 
alta. Isto eu tenho a certeza. 
Porque este resultado não é 
de um ano ou dois. Fui a várias 
escolas e vi que a qualidade 
de interpretação e expressão 
dos alunos é muito elevada e 
está muito equilibrada. Claro 
que não vou descartar o papel 
dos pais, mas acredito que 
há um trabalho muito sério 
por parte dos bibliotecários, 
professores e professoras. 
Muito sinceramente, a palavra 
que eu associo a Santo Tirso 
é, sem dúvida, qualidade. Se 
isto é o normal aqui, e não 
excecional, então parabéns. 
Porque isso significa que 
vocês vivem aqui num grau 
de qualidade de ensino muito 
elevado. Isso é importante e 
bonito. Isso é o que vou dizer e, 
aliás, já comentei com amigos.

Constatei que as 
escolas em Santo 
Tirso estão muito bem 
preparadas, mesmo 
do ponto de vista 
material. 

Leia a 
entrevista 
completa 
aqui

Ondjaki, escritor angolano homenageado na semana da Poesia Livre

“A palavra que associo a Santo Tirso é qualidade”
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HORA DO CONTO  
Biblioteca Municipal de Santo Tirso 

10 DE MAIO 
10H00 –“Elmer e os Hipopótamos”, de David McKee

24 DE MAIO 
10H00 –“Sopa de Rato” de Arnold Lobel.

entrada livre > 4 anos
Entrada gratuita com inscrição obrigatória: 252 833 428/ 
servicoeducativo@cm-stirso.pt

PALCOS DE SANTO TIRSO 
Festival   

28 MAIO
RAPOSOS (Tragicomédia)
21V30
Centro Paroquial da Reguenga

29 MAIO
TROCAS E BALDROCAS (Comédia)
16H30
Centro Paroquial de Roriz

04 JUNHO
A CADEIRA (Experimental)
21H30
Centro Paroquial de Sequeirô

05 JUNHO
ATORES E TROVADORES (Comédia)
16H30
Parque de Geão

Entrada livre 
Reserva de bilhetes e mais informação: palcosdesantotirso@gmail.com

ANIVERSÁRIO MIEC    
Museu Internacional Escultura Contemporânea

16 A 20 DE MAIO 
VISITAS GUIADAS 60 a 90 minutos
Circuito pelas esculturas ao ar livre do Museu Internacional de Escultura 
Contemporânea, coleção arqueológica do Museu Municipal Abade 
Pedrosa, acervo permanente do Centro de Arte Alberto Carneiro e Jardim-
escultura Alberto Carneiro (São Mamede do Coronado, Trofa).

21 DE MAIO 
CONFERÊNCIA E VISITA ORIENTADA 10H00
“(RE)PARAR NA ARTE DO NOSSO TEMPO”
Programa de conferências que oferece aos participantes um espaço de 
discussão e pensamento sobre um conjunto transversal de temáticas 
extraídas da análise de autores fundamentais do panorama artístico 
contemporâneo. 

INAUGURAÇÃO / LANÇAMENTO 15H00
EXPOSIÇÃO “DESLOCAÇÕES #05”
No âmbito da residência artística dos alunos da Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto, realiza-se uma exposição em que os alunos 
terão a possibilidade de mostrar os seus trabalhos.

CATÁLOGO “DESLOCAÇÕES #01, #02 E #03” 
Apresentação do catálogo que documenta a primeira, segunda e 
terceira edições dos trabalhos realizados pelos alunos na sequência 
das residências artísticas no Museu Internacional de Escultura 
Contemporânea/Museu Municipal Abade Pedrosa. 
Fábrica de Santo Thyrso

22 DE MAIO 
OFICINA 14H00 às 19H00
SERIGRAFIA
Nesta oficina os participantes terão a oportunidade de descobrir mais 
acerca da técnica de produção de serigrafia, participando ativamente na 
criação das mesmas, em tecido e em papel.

28 DE MAIO 
INAUGURAÇÃO 18H00
EXPOSIÇÃO “CRISTINA ATAÍDE, RESPIRAÇÃO BOCA A BOCA”
A exposição de Cristina Ataíde faz a revisitação de algumas das suas 
primeiras séries de esculturas em ferro e pedra, confrontando-as com 
peças atuais que tem desenvolvido no contexto de uma observação atenta 
e cuidada da Natureza.

16 A 28 MAIO

PALHETA BENDITA 
15ª Edição

06 MAIO
CONCERTOS 21H30 
ESCOLA DE GAITAS DA PONTE VELHA (PT)
PABLO CARPINTEIRO E ROSA SANCHEZ (GZ)
Clube Thyrsense

DJ’S ‘GAITEIRINHO’ 23H59 
Carpe Diem Bar

07 MAIO
OFICINAS 14H00–17H00
GAITA DE FOLE, com Pablo Carpinteiro (GZ)

SANFONA, com Germán Diaz (GZ)
Escola de Música Tradicional da Ponte Velha

APRESENTAÇÃO DOS LIVROS 18H00 
“Contradanças e Quadrilhas Durienses:  
um projeto de recolha e divulgação do NEFUP” (PT)

“The Essence of Our Traditional Sound”  
por Alexandre Cadarso Suárez (GZ)
Escola de Música Tradicional da Ponte Velha

CONCERTO 21H30
GERMÁN DIAZ (GZ)
Antigo Quartel Bombeiros Voluntários de Santo Tirso (Vermelhos)

BAILE 23H59
DOIS AO QUADRADO (PT)
Associação Amigos do Sanguinhedo

“Educação pela Arte”
Exposição
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves 

INAUGURAÇÃO 11H30
O Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques apresenta o trabalho dos 
alunos nas disciplinas de Educação Visual e Educação Artística do terceiro 
ciclo.

Entrada livre

06 MAIO

FOLEFEST  
Biblioteca Municipal de Santo Tirso 

CONCERTO 21H30 

Acordeão e música de câmara.

Entrada livre

13 MAIO

Yoga para crianças e famílias  
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves 

16H00 – A atividade destina-se a crianças dos 4 aos 9 anos, numa sessão 
de 60 minutos, com um limite de máximo de 20 participantes.

Inscrição gratuita e obrigatória em: centrocultural@cm-stirso.pt

14 MAIO

Ciclo de Teatro para a Infância  
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves 

10H00 – "Couve Rosa, Morango Amarelo" de Graça Ochoa.
entrada livre > 10 anos

20 MAIO

Todos os livros que não li 
Biblioteca Municipal de Santo Tirso

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 21H0
“As Sombras de Uma Azinheira” de Álvaro Laborinho Lúcio.
Entrada livre 

07 MAIO

Noite Tirsense  
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves 

ECOS DA TUNA 21H30 
Os Ecos da Tuna formaram a sua banda em 2014 na Associação Tuna 
Musical de Rebordões, tocam covers e originais, no estilo pop/rock, em 
português e inglês. 

entrada livre

28 MAIO

Sessão de contos para bebés e crianças  
Biblioteca Municipal de Santo Tirso 

10H30 
Espetáculo sensorial, dinamizado por Nina Narradora de Histórias, para 
crianças entre os 4 meses e os 3 anos.  

Entrada gratuita com inscrição obrigatória: 252 833 428/ 
servicoeducativo@cm-stirso.pt

25 MAIO

De Conto a Conto…   
Biblioteca Municipal de Santo Tirso 

KIARA TERRA  10H00  / 11H30
Histórias curiosas de meninos e meninas cheios de coragem destinadas a 
crianças com mais de 4 anos.

Entrada gratuita com inscrição obrigatória: 252 833 428/ 
servicoeducativo@cm-stirso.pt

28 MAIO

MERCADOS & MOSTRAS URBANOS  
Parque Dona Maria II  

Sábado – Feira de Antiguidades – 9H00> 17H00
Domingo – Bazar d´Artes & Ofícios – 11H00 > 18H00

14 E 15 MAIO

Concerto de Primavera  
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves   

21H30 – O Grupo Coral e a Oficina de Música de Vila das Aves convidam a 
celebrar a nova estação com um serão recheado de música clássica, pop, 
popular, internacional e portuguesa. 

21 MAIO

Agenda 
Municipal
Maio
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A Casa da Música, em par-
ceria com a Câmara Munici-
pal, promoveu um conjunto 
de 12 espetáculos, na Fábrica 
de Santo Thyrso, destinados 
às escolas, famílias e públi-
cos em geral.

Entre 21 e 24 de abril, o 
evento “Holograma da Casa” 
abriu a programação da Casa 
da Música a novos públicos, 
criando momentos emotivos 
através de uma programação 
muito variada e com entrada 
livre.

Os espetáculos variaram 
entre atuações de solistas da 
Casa e de Cherry, uma obra 
inspirada no clássico Carnaval 
dos Animais, de Camille Sain-
t-Saens, e a evocação da His-
tória de Portugal através da 
exploração da relação entre a 
leitura e a música. 

Cerca de 40 alunos da Es-
cola Básica de São Bento da 
Batalha também foram pro-
tagonistas, atuando em dois 
espetáculos, no âmbito dos 
Concertos da Comunidade.

O 14º aniversário do 
Centro Interpreta-
tivo do Monte Pa-
drão foi assinalado, 
entre 20 e 23 de 

abril, com um conjunto de ati-
vidades destinadas às crianças. 
Os mais pequenos foram convi-
dados a participar em ações de 
plantação de árvores, oficinas 
de pão e na apresentação do 

primeiro de três livros infanto-
juvenis muito particulares.

No primeiro dia das come-
morações, crianças de jardins 
infantis e de escolas do ensino 
básico plantaram árvores na 
Estação Arqueológica do Mon-
te Padrão e puderam aprender 
conhecimentos sobre a vegeta-
ção e o solo.

Particularmente animada foi 

a oficina que, no dia seguin-
te, deu às crianças e jovens, 
com idades desde os jardins de 
infância até ao ensino secun-
dário, a oportunidade de des-
cobrirem como as comunidades 
da proto-história produziam o 
pão com recurso à bolota, num 
tempo em que ainda não era 
utilizado o trigo, o centeio e o 
milho.

No último dia, foi apresenta-
do o primeiro de uma coleção 
de três livros infantojuvenis, 
que contam a história de di-
versas comunidades que pas-
saram pelo Sítio Arqueológico 
do Monte Padrão ao longo dos 
tempos. Trata-se da obra “O 
Torque”, cujo autor, Pedro Se-
romenho, que marcou presença 
na sessão de leitura e oficina 

de desenho.
Ainda no âmbito do aniver-

sário, foi disponibilizado o ca-
tálogo da coleção arqueológica 
em exposição no Centro Inter-
pretativo do Monte Padrão, on-
de são abordadas as diferentes 
fases da ocupação do sítio ar-
queológico, bem como o catá-
logo da exposição “A Mamoa 
da Ermida”.

João Andrade, de 24 anos, é 
vice-campeão de 2RM do Cam-
peonato Norte de Ralis, uma 
competição destinada a carros 
de rali com duas rodas motrizes 
até 2000 de cilindrada e viatu-
ras turbo diesel. Por influência 
do pai, desde cedo o caminho do 
jovem cruzou-se com o desporto 
motorizado.

Nascido no Porto, mas 
criado em Santo Tirso, João 
Andrade frequentou o ensino 
regular em terras tirsenses e 
famalicenses. Com uma liga-
ção desde tenra idade aos car-
ros, ingressou no Curso Técnico 
Superior Profissional de Mecâ-
nica Automóvel, no Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave 

(IPCA), em Barcelos. Posterior-
mente, optou por licenciar-se 
em Gestão Industrial. “Sempre 
tive um gosto pela mecânica, 
depois, na licenciatura, decidi 
tirar uma vertente distinta, em-
bora esteja enquadrada na en-
genharia mecânica, é diferente 
também para ter um leque de 
formação mais aberta e abran-
gente”, recorda o jovem. 

A paixão por esta área 
cresceu por influência do pai, 
que era navegador, uma fun-
ção fundamental para os pilo-
tos, mas não tão conhecida do 
público. “Desde sempre que o 
acompanhava quando ele fa-
zia os ralis, e fui ganhando o 
gosto”, explica João Andrade. 

Em 2018, pela primeira vez, 
completou a totalidade das 
provas do Campeonato Norte. 
“Espero que estas presenças 
abram janelas para um cam-
peonato internacional”, refe-
re o piloto. O seu melhor ano 

foi em 2021: João Andrade sa-
grou-se vice-campeão de 2RM 
do Campeonato Norte de Ra-
lis. “É um orgulho representar 
Santo Tirso nestas competi-
ções”, diz. 

Relação com Santo Tirso  
e projetos futuros

João é um apaixonado pe-
la cidade e adora participar no 
Rali de Santo Tirso. “Não só por 
ser uma competição na terra 
onde cresci, mas por ser um 
rali bonito, com muitos inscri-
tos”, explica. 

Atualmente, ajuda o pai na 
empresa e treina para o Cam-
peonato Start Norte de Ralis e 
duas provas do nacional. Nos 
seus planos “gostava de arran-
jar um percurso profissional di-
ferente “, mas sempre com o 
rali nos pensamentos. Sonha 
chegar ao Campeonato Nacio-
nal, “há que trabalhar para is-
so”, conclui.

João Andrade herdou do pai a paixão pelo desporto automóvel

Aniversário do CIMP foi motivo de animação e criatividade para os mais pequenos

Piloto ambiciona competir num campeonato internacionalAlunos da E.B. São Bento participaram nos Concertos da Comunidade

 É um orgulho 
representar  
Santo Tirso nestas 
competições. 

Casa da Música esteve em Santo Tirso

Crianças festejaram 
aniversário do CIMP

João Andrade: um percurso 
promissor nos ralis
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CRIAR SANTO TIRSO COM FUTURO



PUB


