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O presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, iniciou 
em Lamelas e Guimarei um périplo que o levará a todas as freguesias 
do concelho. O objetivo da iniciativa “Presidência Mais Próxima”  
é visitar obras, instituições e empresas, reunir com os executivos das 
juntas de freguesia e ouvir as populações em sessões abertas a todos.
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com as populações
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Santo Tirso para fabricar 
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O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Tirso, Alber-
to Costa, partici-
pou, no passado 

dia 12 de maio, na inaugura-
ção da E-Tuk Factory. A primeira 
unidade de produção de tuk-
-tuks elétricos no nosso país 
instalou-se em Burgães e resul-
ta de um investimento de um 
milhão de euros, que permiti-
rá criar 60 postos de trabalho 
diretos no espaço de um ano.

“É, naturalmente, uma enor-
me satisfação o facto de, en-
tre tantos países europeus, a 
E-Tuk Factory não só ter esco-
lhido Portugal, mas Santo Tirso 
para se instalar”, referiu o pre-
sidente da Câmara Municipal, 
Alberto Costa, na cerimónia de 
inauguração da nova fábrica.

O autarca salientou que 
este “é um investimento im-

portante, não só porque vai 
permitir a criação de 60 pos-
tos de trabalho diretos, mas 
também pela natureza do ne-
gócio em causa, pela sua ver-
tente sustentável”.

Alberto Costa lembrou, tam-
bém, que “a instalação desta 
fábrica no Município não acon-

tece por acaso, mas pelo traba-
lho que a Câmara tem vindo a 
fazer, nomeadamente, através 
do Invest Santo Tirso na cap-
tação de investimento”.

No mesmo sentido, Bart He-
geman, diretor-geral da E-Tuk 
Factory, explicou que encon-
trou em Santo Tirso todas as 

condições para criar o ambien-
te de trabalho familiar que pre-
tende e agradeceu à Câmara “o 
apoio na angariação de recur-
sos humanos e na desburocra-
tização de todo o processo”.

A abertura da unidade de 
fabrico de tuk-tuks elétricos em 
Santo Tirso, por esta empresa 
originária dos Países Baixos, 
resulta da deslocalização da 
sua produção da Tailândia.

Ana Cláudia Sousa, diretora 
geral da E-Tuk Portugal, expli-
ca que os objetivos imediatos 
são “assegurar a produção de 
um tuk-tuk 100 por cento euro-
peu e 100 por cento elétrico”. 
“Quando estivermos a produ-
zir em velocidade de cruzeiro 
pretendemos chegar aos 60 tu-
k-tuks por mês, a três anos es-
tamos a falar num volume de 
negócios de 18 milhões de eu-
ros”, concluiu.

Diálogo, essa palavra fundamental!
O mês de maio ficou marcado pela abertura de mais uma grande empresa que 

escolheu Santo Tirso para instalar a sua produção, criando um número de postos 
de trabalho diretos superior à meia centena. 

Não é por acaso, nem mera coincidência, que uma empresa sediada nos Paí-
ses Baixos escolhe Santo Tirso. Conforme disse o seu diretor-geral, isto aconte-
ce porque foi aqui, entre as inúmeras opções, que encontrou as condições que 
procurava. O agradecimento público que fez à Câmara Municipal pela ajuda em 
todo o processo demonstra que a estratégia implementada e o trabalho que es-
tá a ser desenvolvido para a captação de investimento estão no caminho certo.

Um trabalho feito de diálogo com os empresários, com os potenciais investido-
res, procurando conhecer as suas necessidades, ouvindo aquilo que procuram, e 
dando uma resposta efetiva às suas pretensões, acautelando, simultaneamente, 
os interesses de Santo Tirso.

Diálogo é, na minha perspetiva, uma palavra fundamental na gestão autár-
quica. Ter essa capacidade de ouvir o outro. O que ele tem para nos dizer. A sua 
opinião, as suas necessidades, os seus desejos. E, a seguir, tomar decisões, es-
colher caminhos, encontrar soluções. 

Foi com esse objetivo que decidi criar um modelo de trabalho que designei de 
“Presidência Mais Próxima”. Aproveitando o regresso das reuniões públicas de 
Câmara descentralizadas, quis sair do gabinete e ir para o terreno, para as fre-
guesias, ver no local as suas necessidades, o andamento dos projetos em curso 
e aqueles que são necessários. 

É assim que entendo dever ser a governação de um Município. Promovendo o 
diálogo com os munícipes e com aqueles que aqui querem investir. Ouvindo para 
poder tomar as melhores decisões.

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Nova unidade de produção da E-Tuk Factory instalou-se em Burgães
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Alberto Costa inaugurou a fábrica

  É, naturalmente, 
uma enorme 
satisfação o facto de, 
entre tantos países 
europeus, a E-Tuk 
Factory não só ter 
escolhido Portugal, 
mas Santo Tirso para 
se instalar 

Alberto Costa
Presidente da Câmara  
de Santo Tirso

Instala-se em Santo Tirso 
Primeira Fábrica de Tuk-Tuks 

elétricos em Portugal
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O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto 
Costa, iniciou a 26 
de maio um progra-

ma de visitas a todas as fregue-
sias do concelho, com o objetivo 
de aproximar a gestão autárqui-
ca dos cidadãos. A “Presidên-
cia Mais Próxima” arrancou na 
União de Freguesias de Lamelas 
e Guimarei.

Alberto Costa vai percorrer 
as 14 freguesias do concelho, 
de forma a ir ao encontro dos 
munícipes, auscultar as suas ne-
cessidades e prestar contas à 
população. A iniciativa foi pensa-
da de forma ao autarca dedicar 
um dia completo a cada fregue-
sia com um programa que englo-
ba uma reunião com o executivo 
da junta de freguesia, um pe-
ríodo de atendimento ao públi-
co, visitas a obras, instituições 
e empresas das freguesias, uma 
reunião de câmara descentrali-
zada e uma sessão de debate 
aberta à população. 

A primeira destas visitas teve 
lugar na União de Freguesia de 
Lamelas e Guimarei, presidida 
por Lurdes Santos. Alberto Costa 
reservou a parte da manhã para 
reunir com o executivo local, ou-
vir as necessidades e estabele-
cer prioridades políticas para o 
mandato, para atendimento aos 
munícipes, que funciona median-
te marcação prévia, e ainda para 
visitas à freguesia.

O périplo começou por algu-
mas das ruas em terra recen-
temente requalificadas, cujo 
investimento ascende a 180 
mil euros. Rua do Fornelo, Rua 
da Regueira, Rua do Pombal e 
Travessa da Veiga foram inter-
vencionadas no âmbito da rea-
bilitação da rede viária.

Foram também beneficiadas 
as ruas de Real, do Eiró e do 
Campo de Futebol, bem como 
foi construído o estacionamen-
to junto à Igreja de Guimarei e o 
passeio na Rua da Parada.

A comitiva visitou ainda a rua 
da Degodinha, onde um projeto 
de alargamento, no valor de 30 
mil euros, acabou de arrancar.

Outra das paragens teve por 
objetivo ver os avanços das 
obras de ampliação da rede pú-
blica de água. 

Do investimento global de 4,4 
milhões de euros para água “em 
baixa” no Vale do Leça, cerca de 
40 por cento vai ser executado 
em Lamelas e Guimarei, num to-
tal de 20 quilómetros de rede. 

Alberto Costa passou pelo 
edifício da antiga Junta de Gui-
marei para acompanhar o anda-
mento das obras de beneficiação 
de que está a ser alvo. O presi-
dente da Câmara visitou, ainda, a 
Escola Básica de Igreja, em Gui-
marei, e a Unidade de Saúde Fa-
miliar do Veiga do Leça.

Transferência para a freguesia  
é a maior de sempre

No período antes da ordem do 
dia da reunião de Câmara descen-
tralizada, realizada no salão nobre 
da sede da União de Freguesias de 
Lamelas e Guimarei, Alberto Cos-
ta explicou que, “no início de um 
novo ciclo autárquico, o executi-
vo municipal está comprometido 
com uma política de proximidade 

e de diálogo com as populações“.
Destacando a importância “do 

respeito pelo papel dos presiden-
tes de Junta”, o autarca anunciou 
que fará, em 2022, a maior trans-
ferência de sempre para a União 
de Freguesias de Lamelas e Gui-
marei, estimada em 237 mil euros.

Nestas verbas, estão, para 
além da transferência dos mon-
tantes relativos à delegação de 

competências da Câmara na jun-
ta de freguesia em matéria de 
limpeza de vias e de pequenas 
reparações na escola, o plano de 
erradicação de ruas em terras e 
o projeto de alargamento da Rua 
da Degodinha.

O presidente aproveitou, ain-
da, a ocasião para anunciar que a 
Câmara Municipal vai transferir 75 
mil euros para financiar as obras 

de requalificação do polidespor-
tivo de Lamelas.

O espaço dedicado à interven-
ção do público contou ainda com 
questões dos alunos do 4º ano da 
Escola Básica de Igreja, em Gui-
marei, que assistiram à reunião 
de câmara descentralizada, e que 
questionaram Alberto Costa sobre 
as principais funções de um pre-
sidente de Câmara.

Reunião de Câmara descentralizada decorreu no Salão Nobre da Sede da União de Freguesias

Alunos do 4º ano da Escola Básica de Igreja assistiram à reunião de câmara

Alberto Costa fez atendimento aos munícipes na freguesia

Lurdes Santos  e Alberto Costa viram no terreno os avanços da ampliação da rede pública de águaPresidente da Câmara anunciou requalificação do polidesportivo de Lamelas

  o executivo 
municipal está 
comprometido com  
uma política de 
proximidade e de 
diálogo com as 
populações 

Alberto Costa
Presidente da Câmara  
de Santo Tirso

Alberto Costa inicia “Presidência 
Mais Próxima” em Lamelas e Guimarei
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“Santo Tirso pretende 
tornar-se numa cida-
de de referência na 
humanização do seu 

centro”. A afirmação é do presi-
dente da Câmara, Alberto Cos-
ta, e foi proferida na abertura de 
três dias de trabalho que junta-
ram, no Museu Municipal Abade 
Pedrosa, cerca de 30 técnicos em 
representação das nove cidades 
europeias da rede URBACT – Th-
riving Streets (Ruas Prósperas).

Esta rede, que Santo Tirso 
integra desde 2019, está na ori-
gem da iniciativa Viva a Rua, 
cuja segunda edição decorreu 
no passado dia 28 de maio, pro-
porcionando um sábado dife-
rente do habitual, sem trânsito 
e com muita animação no cen-
tro da cidade.

Segundo Alberto Costa, a re-
vitalização do centro de San-
to Tirso passa pelo “estímulo 
da mobilidade ativa e da fre-
quência do comércio local, da 

redução da poluição e do ruído, 
e por tornar as ruas em locais 
mais inclusivos para todos”. 

Essa é, precisamente, a ex-
periência que o Viva a Rua pre-
tende proporcionar, desafiando 
a população a experimentar as 
artérias centrais da cidade sem 
carros, que ficam assim livres 
para poderem ser usufruídas na 
sua plenitude.

Algumas semanas antes, no 
final de abril, os cerca de 30 
técnicos das nove cidades eu-
ropeias que integram a rede UR-
BACT – Thriving Streets (Ruas 
Prósperas) partilharam expe-
riências, num programa de tra-
balho que envolveu uma visita 
a Pontevedra, na Galiza (Espa-
nha), considerada um exemplo 
no sucesso da conversão do seu 
centro em zona pedonal.

Na receção aos participan-
tes, Alberto Costa destacou a 
importância do trabalho desen-
volvido por esta rede de cidades 

europeias no desenvolvimento 
da mobilidade sustentável das 
suas áreas urbanas, numa pers-
petiva económica e social.

“Estamos a trabalhar em 
conjunto e a desenvolver solu-
ções integradas para desafios 
comuns, aprendendo com as 
nossas experiências e identifi-
cando boas práticas de melho-
ria das políticas urbanas”, disse.

Segundo Alberto Costa, o 
objetivo fundamental para San-
to Tirso é criar “um centro da ci-
dade mais próspero do ponto de 
vista económico, demográfico e 
de sustentabilidade”, concluiu.

De realçar que a segunda 
edição do Viva a Rua contou 
com a adesão do comércio lo-
cal, que promoveu uma cam-
panha de descontos designada 
“Aqui Há Stocks”, no âmbito de 
uma parceria entre a Câmara 
Municipal e a Associação Co-
mercial e Industrial de Santo 
Tirso (ACIST).

O contrato de con-
cessão do esta-
cionamento na 
cidade de San-
to Tirso entrou 

em vigor no dia 19 de maio. 
O novo sistema de gestão 
visa promover uma maior 
rotatividade do estaciona-
mento no centro da cidade, 
dando resposta a uma ne-
cessidade há muito recla-
mada pelo comércio local. 
Vem, também, modernizar 
todo o serviço, designada-
mente com a entrada em 
funcionamento da aplica-
ção Via Verde Estacionar.

Esta aplicação é gratui-
ta, pode ser instalada num 
telemóvel e não exige que 
seja cliente da Via Verde, 
dispensando a necessida-
de de moedas e permitin-
do pagar apenas o tempo 
de estacionamento efeti-
vamente utilizado. Além 
disso, entre outras vanta-
gens, os utilizadores pode-
rão prolongar a duração do 
estacionamento, sem pre-
cisarem de se deslocar até 
à sua viatura.

Com a entrada em fun-
cionamento da concessão 
do estacionamento foram, 
também, substituídos to-
dos os parcómetros, nos lo-
cais onde já existiam, por 
equipamentos de última 
geração, cuja utilização é 
mais fácil e intuitiva.

Estes valores são in-
feriores ao da média das 
tarifas aplicadas na Área 
Metropolitana do Porto e 
noutros municípios vizi-
nhos de Santo Tirso.

Os restantes treze par-
ques de estacionamento 
existentes mantêm-se gra-
tuitos, estando prevista a 
pavimentação do parque 
da Rua Nova da Telheira, 
cuja obra arrancará antes 
do final de julho, e a be-
neficiação do Parque da 
Feira, também este ano, 
que irá envolver o aumen-
to substancial do núme-
ro de lugares e a criação 
de melhores condições de 
parqueamento.

O contrato de conces-
são do estacionamento em 
Santo Tirso é um processo 
que transita de 2018, mas 
que só agora entrou em vi-
gor devido à situação pan-
démica e, também, após a 
renegociação entre o Mu-
nicípio e a empresa Esse. 
O acordo alcançado resul-
tou numa redução da área 
concessionada inicialmente 
prevista.

A empresa abriu, entre-
tanto, uma loja em Santo 
Tirso, situada na Rua Pro-
fessor Pires Fernandes ( jun-
to à Loja do Cidadão), onde 
presta esclarecimentos so-
bre preços, aquisição de 
avenças e outras situações.

Depois de um encerra-
mento de dois anos devido à 
Covid-19, a Praia Urbana vol-
tou a abrir ao público a par-
tir do dia 11 de maio, com 
um reforço das medidas de 
higienização.

“É, sem dúvida, um equi-
pamento diferenciador e es-
tamos muito contentes por 

poder voltar a abri-lo em se-
gurança”, referiu o presiden-
te da Câmara de Santo Tirso, 
Alberto Costa, lembrando 
que “é um espaço de lazer 
muito frequentado não só 
pelos munícipes, mas tam-
bém pela população de con-
celhos vizinhos”.

A Praia Urbana funciona 

de domingo a quinta-feira 
entre as 9h00 e as 00h00, 
à sexta-feira e sábado entre 
as 9h00 e a 1h00, até 31 de 
outubro.

De acordo com o Plano 
de Contingência, será refor-
çada a limpeza e desinfeção 
das superfícies incluindo 
mesas e espreguiçadeiras. A praia urbana volta a estar disponível para este verão

Bazar d'Artes & Ofícios ocupou a Praça Camilo Castelo Branco

Técnicos das cidades europeias da rede URBACT reuniram em Santo Tirso

Foram várias as atividades realizadas para crianças

parques estacionamento
GRATUITOS PAGOS

Zona   Período (dias úteis)  Tempo máx.  Preço/hora

Parcómetros Central  09H00 > 19H00  90 minutos  0,60 €
Parcómetros 1ª Coroa 09H00 > 19H00  120 minutos  0,50 €
Parques  00H00 > 24H00  180 minutos  0,60 €

Avença        Tempo limite (duração)     Parcómetros € Parques €
Residente – Morador       Ilimitado         65,00 € /semestre 32,50 € /semestre
Residente – Atividade       Parcómetro  Ilimitado 227,50 € /semestre  162,50 € /semestre 
(comerciantes locais)       Parques  08H00 > 20H00 
Estacionamento de longa duração      25,00 € /mês

Observações:
As avenças de morador emitidas antes da entrada em vigor do novo contrato de concessão (semestrais ou anuais) são válidas 
até ao final do respetivo prazo de validade.
As avenças de morador com lugar reservado estão limitadas apenas à área com cancela do parque inferior da Câmara Municipal.
As restantes avenças (sem lugar reservado) estão disponíveis na zona de parcómetro da residência.
As avenças podem ser requeridas online em https://taxas.parkear.pt/ST/formularios

Santo Tirso quer ser 
referência na humanização 
do centro da cidade

Praia Urbana reabriu ao público

Concessão do estacionamento 
entrou em vigor em maio
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O Museu Internacional de 
Escultura Contemporâ-
nea (MIEC) de Santo Tirso 
encerrou as comemora-
ções do seu sexto ani-

versário, no dia 28 de maio, com a 
inauguração da exposição “Respira-
ção Boca a Boca”, da escultora Cris-
tina Ataíde, que confessou ter ficado 
“completamente fascinada com este 
museu lindíssimo”.

De 16 a 28 de maio, o MIEC pro-
moveu um conjunto de iniciativas 
para assinalar os seis anos desde a 
abertura do edifício desenhado pe-
los arquitetos Álvaro Siza Vieira e 
Eduardo Souto Moura, destacando-
-se, também, a inauguração, na Fá-
brica de Santo Thyrso, de uma outra 
exposição, denominada “Salgo Algo”. 
Esta resulta de projetos desenvolvi-
dos pelos alunos do Atelier II de Es-
cultura da Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade do Porto [ver notí-
cia à parte].

A exposição de Cristina Ataíde, 
que estará patente até 18 de setem-
bro, faz uma revisitação de algumas 
das primeiras séries de esculturas em 
ferro e pedra da autora, confrontan-
do-as com peças atuais que a artis-
ta tem desenvolvido no contexto de 
uma observação atenta e cuidada 
da Natureza.

O maior destaque vai para o corre-
dor de 70 metros de comprimento, já 
no espaço do Museu Municipal Abade 
Pedrosa, onde Cristina Ataíde, com 
uma criação pensada especificamente 
para o local, propõe uma caminhada 
por entre pequenos detalhes da natu-
reza, que a maioria das pessoas des-
conhece e que as surpreende.

A caminhada é feita por entre dis-
cos de mármore, alguns dos quais a 
escultora convida a pisar para que o 
visitante sinta a sua energia. 

“Todas as matérias que eu pus 
sobre estes discos, a que chamei ci-
tânia, foram encontrados no meio da 
natureza”, explica Cristina Ataíde. Al-
guns desses materiais foram encon-
trados na floresta, enquanto outros 
– revela – “são esculturas feitas e 
trabalhadas pelo mar”.

A escultora realça, também, os 
fósseis que também ali podemos ob-

servar. Trata-se de “peças que exis-
tiam antes de haver ar, há 80 milhões 
de anos, e que nos mostram como a 
matéria se transforma”. É, portanto, 
“uma homenagem ao tempo”, explica.

“Eu acho que o papel do artista é 
comunicar com o observador, com a 
pessoa que tem a paciência de nos 
ver, e de retribuir esse olhar”, conclui 
Cristina Ataíde.

Nas restantes salas do museu, 
desenhos e esculturas interrelacio-
nam-se, sem uma cronologia visível, 
mas criando fortes relações entre si 
e permitindo conexões entre o ma-
terial e o espiritual, e onde se sente 
o impulso de viajante da escultora, 
sempre presente no seu trabalho.

No final do percurso expositivo, os 
visitantes são convidados a participar 

ativamente numa peça, escrevendo um 
desejo numa fita e colocando-o num 
muro granítico que ladeia o espaço 
exterior do Museu e ao qual a escul-
tora chamou de “muro dos desejos”.

Natural de Viseu, Cristina Ataíde 
reside em Oeiras e trabalha em Lis-
boa, encontrando-se representada 
em diversas coleções públicas e pri-
vadas, designadamente no Centro de 
Arte Moderna da Fundação Calouste 
Gulbenkian, Caixa Geral de Depósi-
tos, Museu de Arte Contemporânea 
Unión Fenosa (Corunha, Espanha), Bi-
blioteca do Vaticano (Roma) e Museu 
Afro Brasil (S. Paulo), entre outras.

Ao longo da sua carreira artística, 
Cristina Ataíde foi, ainda, distingui-
da com vários prémios em Portugal 
e no estrangeiro.

A Câmara Municipal de Santo Tirso e a 
Faculdade de Belas-Artes da Universida-
de do Porto (FBAUP) assinaram um pro-
tocolo de cooperação, tendo em vista a 
criação de sinergias entre as duas insti-
tuições. A iniciativa decorreu no âmbito 
das comemorações do sexto aniversário 
do Museu Internacional de Escultura Con-
temporânea (MIEC).

Promover exposições, conferências, 
encontros científicos e residências artís-
ticas é o objetivo do acordo assinado, e 
que surge da cooperação que tem vindo 
a ser trabalhada, desde 2017, no âmbito 
das residências artísticas “Deslocações”.

“Uma das missões do MIEC prende-se, 
precisamente, com a vertente pedagógica, 
proporcionando aos jovens artistas novas 
possibilidades e ensaios de trabalho di-
reto com o público de museus”, referiu o 

presidente da Câmara, Alberto Costa, que 
esteve ladeado pela diretora da FBAUP, 
Lúcia Matos.

Nesse sentido, acrescentou, “este pro-
tocolo surge como forma de potenciar a 
democratização do acesso e da produ-
ção artística através do experimentalis-
mo pedagógico”.

A iniciativa, que decorreu no Centro 
de Arte Alberto Carneiro, contou também 
com a inauguração da exposição “Salgo 
Algo”, que reúne projetos desenvolvidos 
pelos estudantes do Atelier II de Escultu-
ra da FBAUP para os espaços da Fábrica 
de Santo Thyrso no contexto da progra-
mação do MIEC.

Paralelamente, foi ainda apresentado o 
catálogo “Deslocações”, com os trabalhos 
realizados pelos alunos nas residências 
artísticas com o mesmo nome.

Cristina Ataíde conduziu os visitantes pela exposição "Respiração Boca a Boca"

Peças com areias do deserto e quadros pintados com a ajuda do vento fazem parte da exposição

Um corredor de 70 metros com matérias da natureza transformadas em escultura Salo Algo reuniu trabalhos de estudantes de escultura da FBAUP

Lúcia Matos e Alberto Costa assinaram o protocolo entre a FBAUP e a Câmara

MIEC assinala sexto aniversário
com exposição de Cristina Ataíde Câmara e Faculdade de Belas-Artes 

oficializam cooperação
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A s corporações de 
bombeiros de San-
to Tirso vão conti-
nuar a contar com 
o apoio do Municí-

pio para a manutenção do ser-
viço de qualidade que prestam 
às populações. A garantia foi 
dada pelo presidente da au-
tarquia, Alberto Costa, na ce-
rimónia que assinalou o Dia 
Municipal do Bombeiro. Uma 
sessão solene que, este ano, 
decorreu no Quartel dos Bom-
beiros Voluntários de Vila das 
Aves.

 “A Câmara Municipal de 
Santo Tirso, e eu enquanto 
seu presidente, estarei lado 
a lado com as corporações e 
com os seus bombeiros, para 
num trabalho em rede encon-
trarmos as melhores soluções 
com vista a manter o serviço 
de qualidade que é prestado 
à população”, referiu Alber-
to Costa durante o discurso 
proferido na cerimónia a que 
presidiu.

Já pela parte dos Bombei-

ros Voluntários de Vila das 
Aves, a quem coube, este ano, 
a organização da iniciativa, o 
presidente da direção, Carlos 
Valente, agradeceu a Alberto 
Costa o facto de ter aceitado 
o repto para o funcionamento 
das segundas Equipas de In-
tervenção Permanente (EIP).

“Faz um ano que desafiá-
mos a autarquia a criar uma 

segunda EIP nas três corpora-
ções de bombeiros. Sabemos 
hoje que foi graças ao empe-
nho pessoal do presidente da 
Câmara, nomeadamente jun-
to da secretária de Estado da 
Administração Interna, que foi 
possível torná-las uma reali-
dade dois meses depois”, 
esclareceu.

Constituídas por cinco bom-

beiros em regime de perma-
nência, as EIP visam assegurar 
o socorro às populações, no-
meadamente em casos de 
incêndio, acidentes ou ca-
tástrofes, num investimento 
anual, por parte do Município, 
que ronda os 217 mil euros.

No total, a autarquia apoia, 
anualmente, os Bombeiros e a 
Proteção Civil do concelho em 

cerca de meio milhão de euros. 
Para além do financiamento 
das EIP, é atribuído um subsí-
dio às corporações de 120 mil 
euros, 45 mil euros às equipas 
de sapadores florestais, 25 mil 
euros à equipa de defesa da 
floresta contra incêndios, 30 
mil euros de apoios em segu-
ros contra acidentes pessoais 
e bolsas de estudo, e atribuí-
dos benefícios de redução e 
isenção de taxas no âmbito do 
Cartão Municipal do Bombeiro.

O hastear das bandeiras 
marcou o início das celebra-
ções do Dia Municipal do Bom-
beiro, que contemplou, ainda, 
a atribuição das Medalhas Mu-
nicipais de Bons Serviços, de 
15, 25 e 35 anos aos Bombeiros 
Voluntários de Vila das Aves, 
Bombeiros Voluntários de San-
to Tirso e Bombeiros Voluntá-
rios Tirsenses.

As celebrações seguiram 
com um desfile apeado e mo-
torizado pelas ruas de Vi-
la das Aves, terminando com 
um jantar.

M ais de 500 alunos 
do 4º ano do 1º ci-
clo do ensino bási-
co tiveram um dia 
diferente que lhes 

foi proporcionado pela Câmara 
Municipal de Santo Tirso. Tratou-
-se da atividade “À Descoberta 
do Território e da sua Biodiver-
sidade”, que decorreu na Escola 
Profissional Agrícola Conde de S. 
Bento e visou promover a cultura 
científica das crianças.

A ação contou com a presen-
ça do presidente da Câmara, Al-
berto Costa, e da vereadora da 
Educação, Sílvia Tavares, que in-
teragiram com as crianças, en-
quanto estas participaram nas 
sessões experimentais destina-
das à exploração da biodiversi-
dade local.

Segundo Alberto Costa, “o ob-
jetivo desta iniciativa foi transfe-
rir a sala de aula destes alunos 
para o espaço exterior, transfor-
mando-o num autêntico labora-
tório ao ar livre e, desta forma, 
contribuir para estimular o inte-
resse pela descoberta e pelas 
Ciências Naturais”.

“Este projeto enquadra-se na 
estratégia educativa municipal, 
que assenta no desenvolvimen-
to de atividades que, tal como 
esta, procuram promover o sa-
ber científico e experimental, o 
pensamento critico e criativo, a 
comunicação, a partilha e o re-
lacionamento interpessoal”, re-
velou o presidente da Câmara. 
“Trata-se, no fundo, de áreas 
de competência promotoras de 
melhores aprendizagens, desen-
volvimento e sucesso escolar”, 
acrescentou.

Por outro lado, Alberto Cos-
ta sublinhou que “estas sessões 
acontecem depois de um perío-
do em que as crianças estiveram 
impedidas de sair da escola, por 
causa das restrições impostas 
pela pandemia, incidindo na rea-
lização de aulas de campo de-

dicadas a temáticas que vão ao 
encontro dos conteúdos do seu 
currículo escolar, designadamen-
te a água e a biodiversidade”. 

A iniciativa decorreu no pas-
sado dia 24 de maio e cada aula 
de campo teve cerca de 60 minu-
tos de duração, integrando mo-
mentos de exploração do parque 
da Escola Profissional Agrícola 
Conde de S. Bento, observação e 
aplicação de técnicas de análise 
laboratorial e científica.

Entre elas, a captura de bor-
boletas com redes, a recolha de 
sons de aves com microfone pa-
ra identificação da vocalização, 
a observação de animais do solo 
ao microscópio com funil de Ber-
lese e a identificação de logóti-
pos de líquenes. Fizeram, ainda, 
um percurso para observação de 
herbáceas, arbustos e árvores.

Dia Municipal do Bombeiro juntou as três corporações do concelho

Sessão solene decorreu no quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves

As crianças observaram de perto os pormenores da natureza

Alberto Costa e Sílvia Tavares participaram nas atividades

Alberto Costa garante 
apoio às corporações 
e bombeiros

Alunos do ensino básico 
estiveram à descoberta 
da biodiversidade
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S egundo o relatório 
anual de atividades 
dos Centros de Reco-
lha Oficial de 2021, 
foram recolhidos pelo 

Canil/Gatil Municipal de Santo 
Tirso 1 505 animais, o núme-
ro mais alto a nível nacional.

“Não trabalhamos para o 
ranking, mas são números 
que, naturalmente, nos dei-
xam orgulhosos”, refere o pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, explicando que traduzem 
“o empenho da autarquia na 
proteção da vida animal”.

“Assumi, logo após a tragé-
dia que aconteceu em 2020, 
que o Canil/Gatil Municipal 
passaria a ser uma priorida-
de do executivo e temos tra-

balhado nesse sentido, desde 
então. Com o reforço da equi-
pa do Canil/Gatil Municipal 
tem sido possível levar a ca-
bo as campanhas CED- Cap-
turar, Esterilizar e Devolver 
– o que contribui, em muito, 
para estes bons resultados”, 
acrescenta.

No total dos 1505 animais, 
foram recolhidos 452 cães e 
1053 gatos. No âmbito das 

campanhas CED, que têm co-
mo objetivo a esterilização de 
gatos de rua mediante a cap-
tura de animais nas próprias 
colónias, sendo, depois, devol-
vidos ao mesmo local, foram 
capturados 681.

Também o número de 
adoções e de esterilizações 
registaram resultados mui-
to significativos. Durante o 
mesmo período foram adota-

dos 824 animais, colocando 
Santo Tirso em terceiro lugar, 
apenas atrás de Ponta Delga-
da (1 021) e de Braga (1 003). 
Destes, 338 foram cães e 486 
foram gatos. Dos cães, 46 fo-
ram adotados pela ASAAST – 
Associação dos Amigos dos 
Animais de Santo Tirso.

Em 2021 foram esterili-
zados 1 171 animais. Assim, 
neste parâmetro, o Canil/Gatil 
Municipal também alcançou a 
terceira posição, situando-se 
atrás de Lisboa (1 519) e de 
Matosinhos (1 371).

O relatório releva, ainda, 
que durante o ano de 2021, 
apenas 18 animais foram eu-
tanasiados e 731 vacinas an-
tirrábicas foram administradas 
em animais.

O presidente da Câ-
mara, Alberto 
Costa, quer ver 
alargadas a to-
do o concelho as 

consultas públicas de medici-
na dentária. O desejo foi ma-
nifestado a uma delegação de 
deputados do Partido Socialis-
ta eleitos pelo círculo eleitoral 
do Porto, durante uma visita 
que realizaram a Santo Tirso, 
no passado dia 30 de maio.

Alberto Costa aproveitou a 
presença dos deputados socia-
listas para dar nota das preo-
cupações do Município na área 
da Saúde. “Pedimos o apoio 
dos deputados aqui presen-
tes, em particular da vice-pre-
sidente da Comissão de Saúde, 
a deputada Joana Lima, na sen-
sibilização do Governo para o 
alargamento das consultas pú-
blicas de medicina dentária a 
todos as Unidades de Saúde 

do concelho”, reivindicou Al-
berto Costa.

O autarca felicitou os depu-
tados pela iniciativa de visitas 
iniciada em Santo Tirso e que 
vai estender-se a todos os 18 
municípios do distrito do Porto. 
Salientando que “apraz perce-
ber a preocupação dos depu-
tados com as reivindicações 
da autarquia”, Alberto Costa 
explicou que quis aproveitar 
a sua presença para dar con-
ta da estratégia do Município 
na área da saúde. 

No que se refere à medici-
na dentária, a Câmara assinou, 
em 2018, um protocolo com a 
CESPU – Cooperativa de En-
sino Superior Politécnico Uni-
versitário que permitiu colocar 
em funcionamento consultas 
gratuitas para os utentes mais 
carenciados, no Hospital de 
Santo Tirso.

No mesmo ano, no âmbito 

de um protocolo com o Ministé-
rio da Saúde, foi também pos-
sível colocar estas consultas 
em funcionamento na Unidade 
de Saúde Nova Saúde, em Vila 
Nova do Campo. 

Desde então, nas duas uni-
dades foram já realizados mais 
de 30 mil tratamentos. O obje-
tivo da autarquia é, agora, es-
tender as consultas de saúde 
oral às seis unidades de saúde 
familiar do concelho.

Visita às obras no hospital
Depois de uma reunião, que 

teve lugar nos Paços do Con-
celho, o presidente da Câmara 
Municipal acompanhou os de-
putados numa visita às obras 
de requalificação do Hospi-
tal de Santo Tirso, uma das 
principais reivindicações da 
autarquia.

O autarca congratulou-se 
com o investimento de cinco 

milhões de euros na requali-
ficação do hospital e, em par-
ticular, pela fixação em Santo 
Tirso da nova unidade de saú-
de mental.

Alberto Costa dá, assim, 
“nota muito positiva” ao con-
selho de administração do Cen-
tro Hospitalar do Médio Ave e 
ao Governo “que, não só rever-
teu, em 2015, a passagem do 
hospital para a Santa Casa da 
Misericórdia, como arranjou as 
verbas necessárias para a rea-
lização da intervenção”.

“Estão em marcha as obras 
com respostas concretas e que 
vêm ao encontro da estratégia 
definida pela autarquia através 
do Plano Municipal de Saúde, 
pelo que, para aqueles que ad-
vogavam que privatizar era me-
lhor, penso que fica claro que 
é preferível estar no serviço 
nacional de saúde”, elucidou.

No mesmo sentido, também 

Carlos Brás, coordenador dos 
deputados do Grupo Parlamen-
tar do Partido Socialista eleitos 
pelo círculo eleitoral do Porto, 
salientou que se trata de uma 
obra interessantíssima, “pela 
resposta que vai adicionar à 
que o hospital já tinha, sen-
do um projeto há muito ambi-
cionado pela população e que, 
com o Governo socialista, vê a 
luz do dia”. 

António Barbosa, presiden-
te do conselho de administra-
ção do Centro Hospitalar do 
Médio Ave, explicou que o 
edifício em construção, cuja 
conclusão está prevista para 
o primeiro semestre de 2023, 
acolherá “o internamento de 
medicina interna e o novo in-
ternamento de saúde mental, 
com 24 camas e uma respos-
ta muito qualificada para dar 
resposta às necessidades da 
região”. A recolha de câes e gatos tem sido um sucesso em Santo Tirso

Alberto costa e os deputados do PS eleitos pelo círculo eleitoral do Porto visitaram as obras de requalificação do Hospital de Santo Tirso

  
Com o reforço da equipa do Canil/Gatil Municipal tem sido 

possível levar a cabo as campanhas CED – Capturar, Esterilizar e 
Devolver – o que contribui, em muito, para estes bons resultados 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo Tirso

1 505
ANIMAIS RECOLHIDOS

824
ANIMAIS ADOTADOS

Santo Tirso é o município 
com maior recolha animal

Câmara quer alargar 
consultas de medicina 
dentária a todo o concelho
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O Parque do Ribeiro do Ma-
tadouro, em Santo Tirso, 
voltou a ser palco do Fes-
tival Rest Day, nos passa-
dos dias 13 e 14 de maio. 

Um evento dirigido aos aficionados 
dos hábitos de vida saudável e do 
equilíbrio entre corpo e mente, onde 
não faltaram atividades dedicadas ao 
yoga, à meditação, à biodanza e ao 
chi kung, entre muitas outras.

Depois da primeira edição, reali-
zada em 2019, o Rest Day regressou 
com um programa que privilegia o 
contacto harmonioso com a Natu-
reza, num ambiente de partilha que 
promete voltar a ficar na memória de 
todos os participantes.

No primeiro dia do Rest Day, as 
portas do espaço estiveram abertas 
para um final de tarde e noite que te-
ve como tema as danças e o misti-
cismo. Existiu uma área dedicada às 
“ciências” esotéricas, yoga, danças, 
tantra e xamanismo, sendo também 
possível aos visitantes desfrutarem 

de uma refeição na zona da restaura-
ção, onde tiveram à sua espera uma 
noite glow e néon, com chocolate e 
infusões quentes.

No sábado, e o dia foi inteira-
mente dedicado a um vasto leque 
de atividades, contando também com 
muitas novidades, como é o caso de 
uma área dedicada exclusivamente 
às mulheres, entre outras surpresas.

No total, foram dezenas de aulas 
dedicadas a modalidades como o yo-
ga, tai-chi, exercício físico na gravidez, 
pilates tradicional e clínico, aero yoga, 
treino funcional, spinning e cycling, 
balancé, alongamentos e chi kung.

Houve ainda espaços para a rea-
lização de sessões de reiki e vários 
tipos de massagens – ayurveda, tai-
landesa, shiatsu, energética, inte-
grativa, entre outras – bem como 
acupunctura e hipnoterapia.

Os participantes puderam, ainda, 
visitar um bazar/mercado e ações de 
showcooking dedicadas à alimenta-
ção saudável e sustentável.

Iniciativa juntou centenas de pessoas no espaço do festival Rest Day 

Dezenas de atividades decorreram no Parque do Ribeiro do Matadouro

Rest Day promoveu vida 
em contacto com a natureza
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O Rali de Santo Tirso voltou a acele-
rar nas estradas do concelho, no 
dia 7 de maio, numa edição com 
algumas alterações, mas que ficou 
marcada pelo regresso da Super 

Especial noturna, que atraiu milhares de pes-
soas às imediações do Mosteiro de São Bento.

Promovida pela Câmara Municipal e pe-
lo Clube Automóvel de Santo Tirso (CAST), 
a prova realizou-se, pela primeira vez, in-
tegralmente no mesmo dia, com a Super 
Especial a ser um dos momentos mais aguar-
dados, dada a espetacularidade que veio a 
confirmar-se.

A vitória no Rali de Santo Tirso sorriu, 
este ano, à dupla composta pelo piloto Luís 
Delgado e o navegador Paulo Silva, em Peu-
geot 208 R2. No segundo posto ficou o pilo-
to tirsense João Andrade, acompanhado por 
Sérgio Paiva, em Peugeot 208 VTI. O terceiro 
lugar ficou para João Gonçalves e Rui Araújo, 
em Honda Civic.

A prova extra foi ganha pela dupla An-
dré Cabeças e Bino Santos (Mitsubishi Mira 
Evo), seguida pelos espanhóis Alonso Pé-
rez e A. Alonso Pérez (Porsche 997 GT3). O 
terceiro posto foi ocupado por José Silva e 

Paulo Lopes (Skoda Fabia R5).
À noite, o maior espetáculo foi dado por 

Armindo Araújo, que dias depois viria a ser 
o melhor piloto nacional no Rali de Portugal, 
levando ao delírio o público que se deslocou 
em grande número para ver a Super Especial. 
Livre de preocupações com a classificação, 
já que não se encontrava em competição, o 
piloto deu um verdadeiro show ao volante do 
seu Skoda Fabia Rally2 Evo, acompanhado 
pela vereadora do Desporto, Sara Moreira.

Com 82 carros em competição, totalizan-
do 164 participantes, o Rali de Santo Tirso 
inseriu-se no Campeonato Start Norte de 
Ralis, integrando o Calendário Nacional de 
Ralis da Federação Portuguesa de Automo-
bilismo e Karting.

Para o presidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto Costa, “este é um even-
to que, ao trazer muita gente ao concelho, 
acrescenta valor ao nosso turismo e ao patri-
mónio paisagístico”. Quanto ao regresso da 
Super Especial, que não se realizou no ano 
passado devido às restrições impostas pe-
la pandemia, o autarca considerou ter sido 
“uma excelente notícia, pois é um momento 
sempre muito esperado por todos”.

A super especial noturna atraiu milhares de pessoas

Muito público em Monte Córdova para assistir à passagem das máquinas Um espetaculo de velocidade apreciado pelos amantes do desporto automóvel

Armindo Araújo deu um show de condução acompanhado pela vereadora Sara Moreira

Mais de 80 equipas participaram no Rali de Santo Tirso

Milhares de pessoas assistiram
ao Rali de Santo Tirso
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A Câmara Municipal 
de Santo Tirso, com 
o apoio de seis giná-
sios da cidade e do 
Café do Rio, vai pro-

mover, entre maio e setembro, 
aulas de fitness gratuitas ao ar 
livre. A iniciativa UP Tirso re-
gressou, a 8 de maio, às 10h00, 
no Parque Urbano Sara Moreira.

Ao longo do mês de maio, 
o UP Tirso decorreu, todos os 
domingos, exclusivamente no 
Parque Urbano Sara Moreira, 
sempre às 10h00. Entre junho 
e setembro, as aulas passarão 
a realizar-se, às terças e quin-
tas-feiras, pelas 19h15, no Com-
plexo Desportivo Municipal e, 
aos domingos, pelas 10h00, no 

parque urbano.
Tendo como objetivo incen-

tivar a prática de atividade físi-
ca, o UP Tirso é promovido pela 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so, com a colaboração do Café 
do Rio e dos seguintes giná-
sios: Breakgym, D’Alma e Cor-
po Gym & Clinic, Espaço Chi, 
Fitness Factory e Focus.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, enquadra o UP Tirso “na 
política de promoção de ativi-
dade física que o município tem 
vindo a implementar, tendo em 
vista a criação de hábitos de 
vida saudável e o combate ao 
sedentarismo”.

As atividades variam entre 

a zumba, treino funcional, gi-
nástica localizada, body attack, 
GAP (glúteos, abdómen e per-
nas), yoga, extreme cardio, po-
wer training, hip-hop e reggae.

A participação é gratuita em 
todas as atividades do UP Tirso. 
O programa completo pode ser 
consultado no website da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso.

O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Tirso, Alber-
to Costa, assinalou, 
no dia 17 de maio, o 

apoio da autarquia aos atletas 
de alto rendimento através do 
patrocínio desportivo. No âmbi-
to destes contratos-programa, 
o Município apoia atualmente 
13 atletas.

O patrocínio a atletas de al-
to rendimento destina-se, ex-
clusivamente, a naturais ou 
residentes no concelho de San-
to Tirso, não profissionais, que 
participem em competições ao 
mais alto nível desportivo na-
cional e internacional.

Álvaro Forno e Ricardo San-
tos (trampolins), Ercília Macha-
do (atletismo), Daniela Ferreira 
(futsal), Francisco Silva (kara-
té), Guilherme Silva e João Silva 
(ténis), João Andrade e Manuel 
Azevedo (ralis), João Vale (qua-
dcross), João Correia e Joaquim 
Machado (atletismo adaptado) 

e Marco Vides (triatlo), são os 
13 atletas apoiados pela Câma-
ra Municipal de Santo Tirso em 
2022, num investimento total 
de 12 500 euros.

Na cerimónia, que decorreu 
no salão nobre dos Paços do 
Concelho, Alberto Costa des-
tacou o espírito de sacrifício 
dos atletas. “Quero que saibam 
que a Câmara reconhece o vos-
so empenho e dedicação e que 

é com grande orgulho que vos 
vejo levar mais longe o nome 
de Santo Tirso”, referiu. Para 
o autarca é, ainda, motivo “de 
enorme satisfação” ver tantas 
modalidades diferentes repre-
sentadas nestes patrocínios 
desportivos.

Desde 2017, os apoios con-
cedidos, neste âmbito, pela Câ-
mara Municipal, ascendem aos 
56 mil euros.

O Parque Urbano Sara Mo-
reira recebeu, no dia 6 de maio, 
a 6ª Feira Radical. A atividade, 
organizada pela Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, para os 
alunos do 3º ciclo e ensino se-
cundário do concelho, juntou 
cerca de 350 participantes.

“É um dia diferente que 
proporcionamos aos nossos 
jovens, dando a conhecer de-
portos radicais e alternati-
vos, que não fazem parte do 
programa escolar”, referiu o 
presidente da Câmara de San-
to Tirso, Alberto Costa, que 
acompanhou o arranque das 
atividades.

“Sabemos que o desporto 
desempenha um papel funda-
mental, não só na melhoria da 
saúde física e mental, mas tam-
bém na promoção da cidadania 
ativa e da inclusão social. É, 
por isso, importante que pos-
samos ir ao encontro dos jo-
vens naquilo que são as suas 
preferências”, acrescentou.

A 6ª Feira Radical juntou 
cerca de 350 alunos das es-
colas E.B. 2/3 e secundárias do 
concelho. Orientação, slide, ra-
pel, tirolesa, escalada em teia, 
waboba, unihockey, kin-ball e 
futevólei, foram algumas das 
atividades realizadas.

A primeira fase das obras de 
requalificação e melhoria das 
instalações do Complexo Des-
portivo Municipal foram con-
cluídas no final de maio, com a 
colocação de novos pisos sin-
téticos no campo de futebol de 
7 e nos dois courts de ténis.

A intervenção arrancou no 

início do mês e será concluída, 
em breve, com a conversão do 
campo de basquetebol em dois 
espaços destinados a BarketArt 
3x3, no âmbito de um projeto 
desenvolvido em colaboração 
com a Federação Portuguesa 
de Basquetebol e a Associa-
ção de Basquetebol do Porto.

No total, trata-se de um 
investimento de aproximada-
mente 130 mil euros, que visa 
a requalificação dos espaços 
que o Complexo Desportivo Mu-
nicipal, inaugurados em 2009 
mas que, até agora, apenas ti-
nham sido alvo de sucessivas 
manutenções.

Parque Urbano Sara Moreira recebe aulas todos os domingos

Kin-ball fou uma das atividades praticadas

Iniciativa reuniu cerca de 350 participantes

Desde 2017, o apoio da Câmara ascende aos 56 mil euros

Atletas apoiados foram elogiados por Alberto Costa

Os novos pisos dos campos de futebol e de ténis já podem ser utilizados 

Câmara promove 
aulas fitness gratuitas 
de maio a setembro

350 alunos participaram 
em 6ª Feira Radical

Município 
apoia 13 atletas
de alto rendimento

Complexo Desportivo Municipal  
já tem novos pisos sintéticos
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A Câmara Municipal de 
Santo Tirso, em par-
ceria com a Associa-
ção Cultural Tirsense, 
promoveu a 15ª edi-

ção do festival Palheta Bendita. 
A iniciativa teve como objeti-
vo valorizar tocadores e cons-
trutores de instrumentos, com 
destaque para os de raiz por-
tuguesa. Concertos, oficinas, 
baile e apresentação de livros, 
fazem parte do programa.

Depois de na última edição 
o festival Palheta Bendita ter 
sido realizado em formato onli-
ne, devido à Covid-19, este ano 
a música tradicional esteve de 
regresso a Santo Tirso em for-
mato presencial.

A 15ª edição da Palheta 
Bendita arrancou no dia 6 de 
maio, com um concerto de um 
dos duetos de gaiteiros mais 
conhecidos e respeitados da 
Galiza: Pablo Carpinteiro e Ro-
sa Sanchez, no Club Thyrsen-
se. A noite terminou com uma 
sessão do DJ Gaiteirinho no bar 
Carpe Diem.

Já no dia 7 de maio, entre as 
14h00 e as 17h00, teve lugar 
um conjunto de oficinas de gai-
tas de fole, combo e sanfona, a 
realizarem-se na Escola de Mú-
sica Tradicional da Ponte Velha.

No mesmo dia, pelas 18h00, 
decorreu a apresentação dos 
livros “Contradanças e Quadri-
lhas Durienses: um projeto de 
recolha e divulgação do NE-
FUP”, e “The Essense Of Tra-
ditional Soud”, por Alexandre 
Cadarso Suárez. As iniciativas 
tiveram lugar na Escola de Mú-
sica Tradicional da Ponte Velha.

À noite, pelas 21h30, o an-
tigo Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Santo Tirso re-
cebeu German Diaz, uma re-
ferência mundial da sanfona, 
para uma apresentação a solo. 
De seguida, houve baile com 
a banda portuense “Dois ao 
Quadrado”, seguida de folia-
da, na Associação Amigos do 
Sanguinhedo.

Pablo Carpinteiro e Rosa Sanchez atuaram no Club Thyrsense

O regresso do contacto direto com o público

Alguns dos intrumentos em destaque Muito público na 15ª edição da Palheta Bendita

Concertos da Palheta Bendita 
voltaram a ser ao vivo
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“Regresso a Ítaca” de João Filipe
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves 

LANÇAMENTO DO LIVRO  21H00

entrada livre

09 JUNHO

Hora do Conto  
Biblioteca Municipal de Santo Tirso 

02 JUNHO 
10H00 – “Histórias de Ratinhos”, de Arnold Lobel

30 JUNHO 
10H00 – “Cornelius: uma fábula”,  de Leo Lionni

Centro Cultural Municipal de Vila das Aves 
11 E 22 JUNHO 
10H30 – “Elmer”, de David MCkee

30 JUNHO 
10H30 – “O Meu Primeiro D. Quixote”, adaptação de Alice Vieira, 
ilustração de Mingote

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

MERCADOS & MOSTRAS URBANOS  
Parque Dona Maria II  

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

11 E 12 JUNHO

Programa Rondas  
Loja Interativa de Turismo  

10H00–12H30 Percurso a pé, pela estatuária da cidade, à descoberta de 
algumas personalidades:  São Rosendo, Alexandre de Córdova, Albino de 
Sousa Cruz e Padre Celestino Ramos.

25 JUNHO

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

10H30 
Espetáculo sensorial, dinamizado por Nina Narradora de Histórias.  

entrada gratuita 4 meses > 3 anos
inscrição obrigatória: 252 833 428/ servicoeducativo@cm-stirso.pt

25 JUNHO

Ciclo de Cinema
Biblioteca Municipal de Santo Tirso

01, 15 E 29 JUNHO 
10H00 – "A vida Secreta dos Nossos Bichos 2", Chris Renaud, M/6 (EUA, 
2019, 82min.)

07 JUNHO
15H00 – "Gabriel" de Nuno Bernardo (POR, 2019, 89min.)

8 E 22 JUNHO 
10H00 – "Princípe Bué Encantado" Ross Venokur, produzido por John H. Wil-
liams– M/6 (EUA, 2018, 81min.)

23 JUNHO 
14H00 – "A toca do lobo" de Catarina Mourão (POR, 2015, 100min.)

Hora do Conto e oficina de poesia 
Atividades em Família – Pais & Filhos
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves

16H00 – “A Sereia e os Gigantes”, de Catarina Sobral

entrada gratuita 5 > 12  anos
inscrição obrigatória: centrocultural@cm-stirso.pt 

Oficina
Biblioteca Municipal de Santo Tirso

07 JUNHO 
10H00 – MÃOS À OBRA… ANIMAIS MARINHOS.

21 JUNHO 
10H00 – MÃOS À OBRA… SANTOS POPULARES.

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

18 JUNHO

Agenda 
Municipal
Junho
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