
A Câmara Municipal de Santo Tirso decidiu triplicar o investimento no Cheque Escolar. Já a partir do 
próximo ano letivo, todos os alunos das escolas públicas do concelho, desde o 1º ciclo do ensino básico 
até ao secundário, passam a ter direito a este apoio para a aquisição de material escolar. 
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A Câmara Municipal de 
Santo Tirso aprovou, 
na reunião do Execu-
tivo de 7 de julho, o 
alargamento da atri-

buição do Cheque Escolar a to-
dos os alunos do ensino básico 
e secundário das escolas da 
rede pública do concelho, já a 
partir do próximo ano letivo. No 
total, serão beneficiados cerca 
de seis mil alunos, num inves-
timento estimado em 150 mil 
euros, o que triplica os valores 
até agora envolvidos.

A medida foi aprovada por 
unanimidade e visa alargar, pela 
primeira vez, a comparticipação 
para a aquisição de material es-
colar a todos os alunos que fre-
quentam as escolas públicas do 
concelho, desde o 1º ciclo até 
ao ensino secundário, indepen-
dentemente do seu posiciona-
mento em termos de escalão de 
ação social escolar. Até agora, 
apenas os alunos do 1º ciclo ti-
nham acesso a esta ajuda.

Segundo o presidente da Câ-
mara, Alberto Costa, “trata-se 
de uma decisão extremamente 
importante, que visa contribuir 
para uma maior igualdade no 
acesso à educação e às opor-

tunidades de aprendizagem e 
de sucesso escolar”.

“O alargamento desta medi-
da a todos os alunos é a con-
cretização de um compromisso 
que o atual executivo municipal 
tinha assumido, representan-

do uma ajuda para a aquisição 
de material escolar através de 
um cheque no valor de 25 eu-
ros por aluno, que poderá ser 
descontado em cerca de uma 
dezena de livrarias e papela-
rias com quem o Município irá 

estabelecer parceria através de 
protocolos que serão assinados 
em breve”, explicou.

Segundo Alberto Costa, “es-
ta medida representa um as-
sinalável aumento do encargo 
financeiro do Município com o 

Cheque Escolar, que sobe de 
cerca de 50 mil euros/ano pa-
ra um valor estimado em 150 
mil euros/ano”. Por outro lado, 
acrescenta, “o número de alu-
nos abrangidos sobe de 1900 
para seis mil”.

Em passo acelerado
Pela primeira vez, todos os alunos das escolas públicas do concelho de Santo 

Tirso, desde o 1º ciclo até ao ensino secundário, vão ter direito a receber o Cheque 
Escolar, numa medida que não só triplica o valor total investido pelo Município nes-
te projeto, como também concretiza uma promessa do atual Executivo municipal.

Trata-se de um apoio dado às famílias, já a partir do próximo ano letivo, para 
a aquisição de material escolar, que até agora contemplava apenas os alunos do 
1º ciclo. Com este esforço, estamos a promover a igualdade no acesso à educa-
ção e a contribuir para o sucesso escolar das nossas crianças e jovens.

Por esta altura, estamos também em processo de concretização de um outro 
compromisso político, que é o de fazer chegar o abastecimento de água da rede 
pública às freguesias do Vale do Leça. As obras decorrem dentro dos prazos pre-
vistos e deverão estar concluídas em fevereiro de 2023.

Simultaneamente, prosseguem os trabalhos de alargamento da rede de sa-
neamento nas freguesias de Burgães e Sequeirô, cuja conclusão está prevista 
para janeiro de 2023. Mais um compromisso que será honrado pelo atual execu-
tivo municipal.

São boas notícias para o desenvolvimento e a qualidade de vida no concelho 
de Santo Tirso, que viveu, em julho, dias marcantes com o regresso das Festas de 
São Bento. Prometemos que elas voltariam em grande às ruas da cidade e assim 
aconteceu, proporcionando um ambiente de animação sem paralelo.

Foram muitos milhares de turistas que nos visitaram, foram milhares de pes-
soas nas ruas da cidade, foram milhares de clientes a consumirem nos nossos 
restaurantes, cafés e lojas.

O caminho faz-se caminhando e Santo Tirso segue em passo acelerado!

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

No âmbito do 9º Ciclo de 
Diálogo Jovem da União Euro-
peia, a decorrer entre janeiro 
de 2022 e junho de 2033, a Fá-
brica de Santo Thyrso acolheu, 
no dia 18 de junho, uma ses-
são de auscultação, que con-
tou com a participação de 18 
jovens do concelho, com ida-
des compreendidas entre os 16 
e os 30 anos.

O Diálogo Jovem da União 
Europeia é um processo, com 
implementações nacionais, de 
diálogo entre jovens e deciso-

res políticos, a fim de delinear 
as prioridades de cooperação 
e dar voz aos mais novos no 
processo de definição de po-
líticas europeias. 

Centrada nos objetivos euro-
peus para a juventude “Europa 
verde e sustentável” e “Socieda-
des inclusivas”, a auscultação 
foi subordinada ao tema “Jun-
tos por uma Europa sustentável 
e inclusiva”.

Os dois objetivos escolhidos 
pretendem construir uma socie-
dade na qual todas as pessoas 

jovens estejam capacitadas pa-
ra as questões ambientais e se-
jam capazes de agir em prol do 
planeta no seu quotidiano. 

Por outro lado, não se po-
de atingir o desenvolvimento 
sustentável olhando só para a 
sua dimensão ambiental.É pre-
ciso, nomeadamente, olhar para 
a sua dimensão social e eco-
nómica, mais especificamente 
para a inclusão e justiça inter-
geracional. Não se pode esperar 
que os jovens estejam compro-
metidos com questões ambien-

tais, se não estão igualmente 
inseridos de forma plena nas 
suas comunidades.

Na sessão promovida pela 
Câmara Municipal, e dinamiza-
da pela Bolsa de Formadores do 
Conselho Nacional de Juventu-
de, foi selecionada a jovem Ana 
Fernandes que, juntamente com 
mais 24 jovens a nível nacional, 
integrará a equipa de embaixa-
dores do 9.º Ciclo do Diálogo Jo-
vem da União Europeia.

O objetivo do programa de 
embaixadores é que estes jo-

vens se tornem multiplicadores 
do Diálogo Jovem da União Eu-
ropeia junto das suas comuni-
dades e trabalhem ativamente 
para a implementação das reco-
mendações e medidas propos-
tas na fase de auscultação. Os 
jovens selecionados terão aces-
so a uma sessão de capacitação 
em ativismo juvenil, dinamiza-
do pela Bolsa de Formadores 
do Conselho Nacional da Juven-
tude, com vista a dotá-los das 
ferramentas necessárias para 
atuarem nos seus contextos.

O Cheque Escolar é um apoio de 25 euros por aluno para a aquisição de material escolar
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Cheque Escolar alargado  
a todos os alunos  
do básico ao secundário

Jovens debatem sustentabilidade e inclusão na União Europeia
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O programa Orienta-te, 
pioneiro na orientação 
vocacional de alunos 
do 9ºano, já permi-
tiu a cerca de 250 jo-

vens a obtenção de experiências 
em contexto real de trabalho nas 
suas áreas de preferência.

Este projeto, lançado no corren-
te ano letivo pela Câmara de San-
to Tirso, visa ajudar a clarificar as 
dúvidas dos jovens, contribuindo 
para uma tomada de decisão só-
lida em relação ao percurso aca-
démico a seguir. 

Os cerca de 250 alunos que já 
beneficiaram do Orienta-te são dos 
agrupamentos de escolas D. Afon-
so Henriques, D. Dinis, São Marti-
nho e da Escola Básica da Ponte.

Cada estudante pode optar por 
acompanhar até três profissões, 
sendo que até à data estão identi-
ficadas cerca de 20 áreas de inte-
resse que se desdobram em mais 
de 100 profissões.

No âmbito do projeto realiza-
ram-se, no dia 27 de junho, duas 
sessões com estudantes da Esco-
la Básica de Agrela e Vale do Le-
ça, Escola Básica das Aves, Escola 
Básica de São Tomé de Negrelos 
e Escola Secundária D. Dinis. Am-
bas contaram com a participação 
do presidente da Câmara, Alberto 
Costa e a vereadora da Educação, 
Sílvia Tavares.

A primeira decorreu no Tribu-
nal Central de Santo Tirso, com 
um grupo de 12 alunos que esco-
lheu a área do Direito. Os jovens 
foram recebidos pelo juiz Pedro 
Conde Veiga, do Tribunal de Famí-
lia e Menores, que reiterou a total 
disponibilidade da instituição em 
continuar a participar num proje-
to que considerou “uma mais-valia 
para qualquer estudante”. 

Em representação dos alunos, 
Érica Sousa salientou o facto de o 
projeto ter permitido “ganhar uma 
visão mais ampla” sobre as várias 
profissões dentro do Direito. “Per-
mitiu-nos perceber, por exemplo, 
o que é ser advogado, o que é ser 
procurador, e de que forma nos 
poderemos enquadrar profissio-

nalmente no futuro”, explicou. No 
âmbito do projeto, o grupo assis-
tiu, ainda, a uma audiência presi-
dida pelo juiz Ivo Pinho.

A segunda sessão envolveu um 
grupo de 18 alunos e decorreu no 
Hospital de Santo Tirso, onde o 
presidente do Conselho de Admi-
nistração do Médio Ave (CHMA), 
António Barbosa, destacou a im-
portância do projeto, “por ajudar 
os jovens a encontrar aquilo que 
gostem de fazer”. Da parte dos alu-
nos, Francisca Monteiro agradeceu 
a todos os profissionais “a dispo-
nibilidade para esclarecerem todas 
as dúvidas”, assegurando que a ex-
periência “permitiu criar uma visão 
mais realista do que queremos”.

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, apesar de muito recente, o 
Orienta-te é já um sucesso. 

“Este é um projeto que já está a 
ajudar muitos dos nossos alunos a 
tomar as melhores opções em rela-

ção ao seu futuro escolar, dando-lhes 
a oportunidade de acompanharem as 
profissões da sua preferência, é por is-
so, verdadeiramente útil. Acho que, à 
semelhança de outros projetos em que 
fomos pioneiros, como o Ciclismo Vai 
à Escola, tem tudo para vir a ser im-

plementado a nível nacional”, referiu.
Alberto Costa explicou, ainda, que 

até agora a Câmara já trabalhou com 
41 parceiros, número que pode ser alar-
gado em breve, tendo em conta que o 
projeto continuará no próximo ano le-
tivo com cerca de mil alunos.

ÁREAS DISPONÍVEIS

ARQUITETUR A E CONSTRUÇÃO
ARTES 
CIÊNCIAS DA VIDA
CIÊNCIAS EMPRESARIAIS /  ECONOMIA
CIÊNCIAS FÍSICAS
CIÊNCIAS SOCIAIS E DO COMPORTAMENTO
COMUNICAÇÃO
CUIDADOS DE BELEZA
DESPORTO
DIREITO
ENGENHARIAS / CIÊNCIA / INFORMÁTICA
ENSINO
HUMANIDADES 
RESTAUR AÇÃO
SAÚDE
SERVIÇOS DE SEGUR ANÇA
TR ANSPORTES
TURISMO
VETERINÁRIA
OUTR AS

Erica Sousa concluiu o 9º ano na Escola de Agrela e Vale do Leça e optou por 
experimentar a área do Direito. Considera que o Orienta-te ajudou-a a decidir 
que este “é o caminho certo a seguir” e a “desmistificar algumas ideias”. Com 
o tempo irá perceber melhor se escolhe a advocacia ou a magistratura.

Francisca Monteiro concluiu o 9º ano na Escola Básica de São Tomé de Negre-
los e escolheu a área da Saúde, para além de passar pelo Hospital de Santo Tir-
so, o Orienta-te deu-lhe ainda a possibilidade de passar pela farmácia das Fon-
taínhas. O projeto ajudou-a a confirmar que quer ser cirurgiã.

O projeto Orienta-te ajuda os alunos a tomar a melhor decisão quanto ao seu futuro escolarO projeto Orienta-te passou pelo Hospital de Santo Tirso

A sessão no Tribunal Central de Santo Tirso juntou os alunos que escolheram a área do Direito

Sessões do Orienta-te já chegaram a 250 alunos
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D esde a chegada da 
primeira família de 
refugiados ucrania-
nos, a 10 de março 
passado, Santo Tir-

so já acolheu um total de 84 
cidadãos em fuga da guerra na 
Ucrânia. Entre eles encontram-
-se 30 crianças, a maioria delas 
a frequentar jardins de infância 
e escolas do concelho.

No total, 34 famílias ucra-
nianas foram acolhidas em 
Santo Tirso, 27 das quais per-
manecem, atualmente, no 
concelho, no âmbito de uma 
operação coordenada pela Câ-
mara Municipal, com o apoio 
de várias instituições, empre-
sas e cidadãos locais.

Neste momento, estão alo-
jados em Santo Tirso 68 refu-
giados da Ucrânia, dos quais 
32 mulheres e seis homens. En-
tre as crianças acolhidas, 12 
encontram-se a frequentar jar-
dins de infância e escolas do 
concelho, enquanto 11 acompa-
nham aulas online ministradas 
a partir do seu país de origem. 
As restantes sete têm idades 
compreendidas entre os 17 me-
ses e os dois anos. 

Segundo o presidente da 
Câmara Municipal, Alberto Cos-
ta, “para o próximo ano letivo, 
estão já inscritas 12 crianças 
ucranianas no ensino pré-es-
colar e básico”.

O autarca revelou que “a 

população ucraniana acolhida 
em Santo Tirso é constituída, 
sobretudo, por mulheres acom-
panhadas por filhos menores, 
tendo a Câmara Municipal cria-
do, em março, um grupo de tra-
balho com o objetivo de definir 
estratégias de atuação para o 
melhor acompanhamento e a 
resposta mais adequada a es-
tes cidadãos”.

As famílias encontram-se 
alojadas em habitações mu-
nicipais, em habitações par-
tilhadas com os proprietários 
e em habitações cedidas por 

particulares. Estão, também, 
em alojamentos disponibiliza-
dos pela ASAS – Associação 
de Solidariedade e Ação Social 
de Santo Tirso, Misericórdia de 
Santo Tirso e Lar Familiar da 
Tranquilidade.

Alguns dos agregados fa-
miliares foram acolhidos em 
Santo Tirso já no âmbito do 
Programa Porta de Entrada, ao 
abrigo de um protocolo estabe-
lecido entre a Câmara Munici-
pal, o Instituto de Habitação e 
Reabilitação Urbana e o Alto 
Comissariado para as Migra-

ções. Uma cooperação que, no 
total, deverá abranger 20 famí-
lias ucranianas.

Segundo Alberto Costa, “o 
apoio do Município envolve, 
ainda, outras dimensões, pas-
sando pelo acompanhamen-
to dos agregados familiares e 
suporte no registo provisório 
de residência, bem como pela 
centralização dos pedidos de 
auxílio por parte dos refugia-
dos e, também, das ofertas de 
empresas, instituições e parti-
culares”. Além disso, acrescen-
tou, “a autarquia tem prestado 

apoio ao nível da cedência de 
computadores para acompa-
nhamento de aulas online, ali-
mentação, roupa, calçado e 
brinquedos”.

“Paralelamente, o Municí-
pio vai promover um curso de 
verão para o ensino da Língua 
Portuguesa, tendo em conta 
que esse é um dos principais 
constrangimentos identifica-
dos para a autonomização dos 
agregados familiares que, por 
não conhecerem a língua, ne-
cessitam da intervenção dos 
nossos serviços para a resolu-
ção de situações básicas do dia 
a dia”, revelou Alberto Costa.

Bens já seguiram viagem
Entretanto, os bens recolhi-

dos no âmbito da campanha 
“Todos Cuidamos da Ucrânia”, 
lançada pelo Município de San-
to Tirso a 8 de março, já segui-
ram viagem para aquele país. 
No total, foram cerca de 10 to-
neladas de produtos alimenta-
res, material médico, artigos de 
higiene e têxteis.

Os bens doados pela po-
pulação de Santo Tirso foram 
recolhidos com o apoio das 
juntas de freguesia e das pa-
róquias, numa operação que 
culminou com o seu acondicio-
namento, etiquetagem e poste-
rior entrega ao Eixo Atlântico, 
entidade responsável pelo en-
vio para a Ucrânia. A Embaixadora de 

Cuba em Portugal 
escolheu Santo Tir-
so para iniciar, em 
junho passado, um 

périplo por vários municípios 
da região Norte com vista ao 
aprofundamento das relações 
comerciais com o nosso país. 
Yusmari Díaz Pérez foi recebi-
da pelo presidente da Câmara 
Municipal, Alberto Costa, tendo 
depois visitado duas empresas 
do concelho.

“A minha vinda a Santo Tir-
so visa explorar as potencia-
lidades de cooperação com 
empresas locais, abrindo uma 

porta em Cuba para a sua in-
ternacionalização”, explicou 
Yusmari Díaz Pérez. 

“Cuba é um país onde há 
muita procura e pouca ofer-
ta, precisamos de tecnologia 
industrial e Portugal tem uma 
grande experiência nesse capí-
tulo”, acrescentou a embaixa-
dora, que esteve acompanhada 
por Manuel Alejandro Cumbra-
do, especialista em estudos e 
investigação de mercados, e 
Yiset Turcas, especialista na 
área da política comercial na 
Europa.

Alberto Costa manifestou, 
por seu turno, total disponi-

bilidade para “fazer a ponte” 
com as empresas do conce-
lho, no sentido de “proporcio-
nar novas oportunidades de 
crescimento, desde que exista 
essa conjugação de interesses 
entre os objetivos de negócio 
dos empresários, por um la-
do, e as necessidades de Cuba, 
por outro”.

O destino do investimento 
estrangeiro desejado por Cuba 
visa a designada Zona Espe-
cial de Desenvolvimento (ZED) 
de Mariel. Localizada a cerca 
de 45 minutos de Havana, es-
ta plataforma ocupa uma área 
com 465 quilómetros quadra-

dos, contando com um porto 
de águas profundas e um ter-
minal para cerca de um milhão 
de contentores. 

A ZED de Mariel, onde já se 
encontram instaladas várias 
multinacionais, conta com be-
nefícios tributários especiais 
e, segundo Yusmari Díaz Pé-
rez, “pode ser uma porta de 
entrada para as empresas de 
Santo Tirso em mercados co-
mo os países das Caraíbas e 
da América do Sul”.

“Queremos atrair investi-
mento, inovação tecnológica 
e concentração industrial, sem 
esquecer a proteção ambien-

tal, que é uma prioridade fun-
damental para o nosso país”, 
acrescentou a embaixadora.

Após a receção na Câmara 
Municipal, Yusmari Díaz Pérez 
visitou duas empresas do con-
celho previamente identifica-
das como atuando em áreas 
de investimento que interes-
sam a Cuba: a ADA Fios, único 
fabricante europeu de tecido 
de gaze hospitalar com do-
mínio vertical em todas as 
fases de produção, e a Fel-
pinter, que produz e exporta 
uma vasta gama de produtos 
têxteis para banho, cozinha, 
mesa e cama.

A Câmara Municipal de San-
to Tirso promoveu um dia espe-
cial para centenas de crianças, 
que decorreu na Praia Urbana 
de Santo Tirso, no âmbito do 
programa MIMAR+.

Uma Festa de Verão com-
posta por música, dança, jogos 
tradicionais, camas elásticas e 
insufláveis, que serviu de mo-

te para muita alegria e diverti-
mento e contou com a presença 
do presidente da autarquia, Al-
berto Costa, e da vereadora da 
Educação, Sílvia Tavares.

Desenvolvido em parceria 
com as associações de pais, o 
programa MIMAR+ visa a ocu-
pação dos alunos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico durante as 

interrupções letivas através da 
organização de atividades que 
promovam a inclusão, criativi-
dade, concentração, autocon-
trolo e regulação emocional.

Desde a sua criação, em 
2013, tem-se assumido como 
um importante e diferenciador 
apoio às famílias, nos períodos 
de interrupção das aulas.

Antes da visita a empresas, a Embaixadora de Cuba reuniu com o presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa.

Alberto Costa e Sílvia Tavares estiveram na Festa de Verão do MIMAR+

Os bens doados pelos munícipes de Santo Tirso ascenderam às 10 toneladas

84 refugiados da Ucrânia já 
foram acolhidos no concelho

Embaixadora de Cuba  
em Santo Tirso para abrir 
portas ao investimento

Câmara promoveu dia especial 
para centenas de crianças
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S anto Tirso viveu, de 7 
a 11 de julho, um re-
gresso em grande das 
Festas de São Bento, 
após dois anos inter-
regno devido à pande-

mia. Esta terá sido mesmo a maior 
edição de sempre em termos de 
pessoas nas ruas da cidade, fi-
cando para a história a massa hu-
mana que assistiu, na Praça 25 de 
Abril, aos concertos de Zé Amaro, 
dos Calema e, sobretudo, dos Xu-
tos & Pontapés.

Para o presidente da Câmara, 
Alberto Costa, “Santo Tirso viveu 
dias inesquecíveis de animação, 
cultura e religiosidade, nas suas 
maiores Festas de São Bento de 
sempre, que cumpriram em pleno 
o objetivo de serem um veículo de 
divulgação da cidade em Portugal 
e, também, além-fronteiras”.

O programa das Festas de São 
Bento 2022 marcou, ainda, o re-
gresso de iniciativas com anima-
ção garantida, como o “Há Baile 
no Largo”, que contou com seis 
dj’s convidados para três noites de 
dança que encheram por completo 
o Largo Coronel Baptista Coelho.

Segundo Alberto Costa, “foi um 
programa pensado para todos os 
tipos de público, desde os mais 
jovens aos mais velhos, e que ga-
rantiu um regresso em pleno da-
quela que é a principal romaria 
do concelho”.

“Após dois anos de pandemia, 
a Câmara Municipal, juntamente 
com a Comissão de Festas, prepa-
rou cinco dias de animação que 
atraíram milhares de pessoas re-
sidentes no concelho e, também, 
muitos visitantes provenientes 
de municípios vizinhos e até de 
outros países, com destaque pa-
ra os nossos vizinhos galegos”, 
acrescentou.

A vertente religiosa das festas 
teve o seu momento alto no dia 
11, com cerca de oito mil peregri-
nos a caminharem até ao Mostei-
ro de São Bento, e a realização da 
tradicional Missa Solene em Hon-
ra de São Bento, além de missas 
campais.

dade ao longo de todo o dia 9, e 
para a realização do Bazar d’Ar-
tes & Ofícios, na Praça dos Carva-
lhais, bem como da Exposição de 
Colecionismo “S. Bento”, no Club 
Thyrsense.

O programa integrou, igualmen-
te, o habitual Concurso de Mon-
tras de S. Bento. O primeiro prémio 
foi para a loja HeyLáCarapau, cuja 
montra foi a mais votada. No se-
gundo lugar ficou a de José Re-
sende Cabeleireiros e em terceiro 
a do restaurante Copos e Petiscos.

As Festas de São Bento incluí-
ram, ainda, a vertente desportiva, 
com a realização do Campeona-
to Nacional da 1ª Divisão e Cam-
peonato Universitário de Ginástica 
Rítmica, no Pavilhão Desportivo 
Municipal, e do 18º Concurso de 
Pesca de S. Bento.

No âmbito das festas, realizou-
-se também a cerimónia do 37º ani-
versário da elevação de Santo Tirso 
a cidade, que incluiu a atribuição 
de distinções honoríficas (ver pá-
gina 11), e uma receção às cidades 
amigas e geminadas com Santo 
Tirso (ver página 10). 

O programa das festas incluiu, 
ainda, um palco específico para os 
artistas tirsenses, montado na Pra-
ça dos Carvalhais, onde atuaram 
Serafim Ferreira, Lando, Patrocínia 
Costa, José Morais Silva, Zebra Li-
bra, GizFizz, a Banda Filarmónica 
da Associação Recreativa e Musical 
de Vilela, o Duo Polifonia, o Grupo 
Lusosom e, ainda, Marta Miranda.

Na última noite, Dia de São Ben-
to, e conforme já vai sendo tra-
dição, coube ao fado encerrar as 
festas, com a atuação da fadista 
Maria Emília, na Quinta de Fora.

Além da animação e de espaços 
dedicados à gastronomia, as fes-
tas contaram com a participação 
dos grupos de bombos do conce-
lho que, no dia 7, desfilaram pela 
cidade e atuaram em simultâneo 
na Praça 25 de Abril.

Destaque, também, para a par-
ticipação do Grupo de Zés P’reiras 
Os Delaenses, que animaram a ci-O Há Baile no Largo voltou a ser um sucesso.

A Praça 25 de Abril foi pequena para as multidões que quiseram assistir aos concertos.

Maria Emília, com os seus guitarristas, fechou com fado de ouro as Festas de São Bento 2022.

Os Calema trouxeram os sons africanos às Festas de São Bento

Os Xutos & Pontapés proporcionaram um concerto inesquecível.

Zé Amaro garantiu a animação na primeira noite de grandes concertos.

As Festas de São Bento 
regressaram em grande
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A Câmara Municipal de 
Santo Tirso assina-
lou, no dia 9 de ju-
lho, os 30 anos de 
geminação com as 

cidades de Celanova (Espanha) 
e Mâcon (França), bem como 
o 25º aniversário da gemina-
ção com Cantagalo (S. Tomé 
e Príncipe).

Num almoço oferecido a de-
legações de todas as cidades 
amigas e geminadas com Santo 
Tirso, o presidente da Câmara 
Municipal, Alberto Costa, de-
fendeu que “as geminações po-
dem e devem assumir um papel 
preponderante no estabeleci-
mento e alargamento de laços 
de amizade e fraternidade”.

Segundo o autarca, “nos 
37 anos de elevação a cidade 
que Santo Tirso está a celebrar, 
já temos cerca de 34 anos de 
inter-relação com as nossas 

cidades-irmãs, permitindo o 
desenvolvimento de um con-
junto de iniciativas com vista 
a fortalecer os laços de pro-
ximidade e a aprofundar o in-
tercâmbio cultural, escolar, 
gastronómico, associativo e 
empresarial”.

Este tipo de “parcerias es-
tratégicas de desenvolvimento 
local” tem contribuído para a 
“crescente pujança económica 
que o Município de Santo Tirso 
vem demonstrando e que já se 
traduziu na redução, bastan-
te significativa, da taxa de de-
semprego e na criação de 750 
novas empresas”.

Alberto Costa entregou 
lembranças alusivas aos 30 
anos de geminação com Santo 
Tirso ao presidente da Câmara 
de Celanova (Galiza/Espanha), 
António Puga Rodrigues, e à 
vereadora das Relações Inter-

nacionais da Câmara de Mâcon 
(França), Émilie Clerc. Para as-
sinalar os 25 anos de gemina-
ção com Cantagalo (S. Tomé 
e Príncipe), ofereceu também 
uma lembrança ao respetivo 
presidente da Câmara, Alei-
xo Pires.

Aproveitou, ainda, para 
prestar uma homenagem pós-
tuma a Joachim Rupert, antigo 
presidente da Câmara de Gros-
s-Umstadt (Alemanha), que foi 
durante anos um “amigo de 
Santo Tirso, que se destacou 
pela amizade, pelo companhei-

rismo, pela solidariedade e pe-
la alegria”.

As delegações das cida-
des geminadas estiveram em 
Santo Tirso para participar nas 
Festas de São Bento e reforçar 
os laços de amizade e coope-
ração existentes. Entre elas 
f iguram as cidades de Gros-
s-Umstadt (Alemanha), Cela-
nova (Espanha), Cantagalo (S. 
Tomé e Príncipe), Santa Catari-
na (Cabo Verde), Clichy, Mâcon 
e Saint-Péray (França). Esti-
veram também presentes as 
cidades amigas Dicomano e 
Asso (Itália).

As câmaras de Gross-Ums-
tadt e Saint-Péray aproveitaram 
o momento para oferecerem 
doações, no valor de 250 euros 
cada, à Associação dos Amigos 
dos Animais de Santo Tirso e à 
CAID, respetivamente.

A Câmara Municipal assinalou o 37º ani-
versário da elevação de Santo Tirso a ci-
dade, numa sessão solene que decorreu 
nos Paços do Concelho e onde foram 
distinguidas 40 personalidades e insti-

tuições com a atribuição de medalhas honoríficas.
O presidente da autarquia, Alberto Costa, sa-

lientou que estas distinções visam “homenagear 
todas aquelas e todos aqueles que se empenha-
ram – e empenham – em valorizar e afirmar a 
nossa cidade e o nosso Município, bem como to-
dos os que se distinguiram e distinguem aquém 
e além-fronteiras com a sua obra e a sua vida 
dedicada à causa comum, elevando a terra on-
de vivem ou nasceram e enchendo de orgulho o 
povo a que pertencem”.

“É essa admiração que nos move ao conde-
corarmos instituições, mulheres e homens, que 
aqui hoje compareceram para lhes demonstrar-
mos a nossa gratidão. Em nome da cidade e em 
nome do Município”, acrescentou.

Alberto Costa sublinhou, ainda, a felicidade 
acrescida que disse sentir. “Primeiro, por home-
nagear os da nossa terra. Depois, porque não 
esqueço que a minha intervenção como presi-
dente da Câmara Municipal numa sessão solene 
ocorreu há precisamente três anos, nesta mesma 
cerimónia, quando, pela primeira vez, decidimos 
atribuir as distinções honoríficas do Município no 
momento da elevação de Santo Tirso a cidade e 
de homenagem a São Bento”.

O Município distinguiu 40 personalidades e instituições.

Alberto Costa entre os respresentantes das cidades amigas e geminadas com Santo Tirso.

Santo Tirso distinguiu com salvas as cidades geminadas há 25 e 30 anos.

Santo Tirso celebrou amizade
com cidades geminadas

37º aniversário de elevação 
a cidade assinalado com 
entrega de distinções

LISTA DOS DISTINGUIDOS  
MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO CULTURAL
Pimenta Machado (Grau Ouro) 

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO CULTURAL
José Valinho (Grau Ouro)
Grupo Etnográfico São Paio de Guimarei (Grau Bronze)
Associação Cultural Tirsense (Grau Bronze)
Associação de Colecionismo Tirsense (Grau Bronze)
Confraria do CACO (Grau Bronze)
Os Cordovenses (Grau Bronze)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO DESPORTIVO
Associação Amadores de Pesca Vila das Aves (Grau Ouro)
Grupo Columbófilo Tirsense (Grau Ouro)
Grupo Columbófilo Azas de Água Longa (Grau Ouro)
Centro de Atletismo de Santo Tirso (Grau Prata)
Clube Desportivo São Salvador do Campo (Grau Prata)
Monte Córdova Futebol Clube (Grau Prata)
Associação Desportiva de Guimarei (Grau Prata)
Associação Desportiva de Refojos (Grau Prata)
Associação Desportiva da Reguenga (Grau Prata)
Diogo Meireles Costa – (Grau Bronze)
Vítor Machado Ferreira – Vitinha (Grau Bronze)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO EDUCATIVO 
Colégio das Caldinhas (Grau Ouro)
Eusébio André da Costa Machado (Grau Prata)
José Manuel Queijo Barbosa (Grau Prata)
Manuel Urbano Gonçalves Moreira (Grau Prata)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO EMPRESARIAL 
A. Sampaio & Filhos – Têxteis S. A. (Grau Ouro)
Quinta de Gomariz (Grau Prata)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO JUVENTUDE 
1ª Companhia de Guias de Vila das Aves (Grau Ouro)
Dinis Leal Moreira Machado (Grau Bronze)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO PROFISSIONAL 
António José Marques de Andrade (Grau Prata)
José Joaquim Souto de Oliveira (Grau Prata)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO SAÚDE 
Maria da Glória de Oliveira Castilho (Grau Bronze)
Luciano Manuel Maia dos Santos (Grau Prata)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO SEGURANÇA PÚBLICA 
Armindo Francisco Mendes Coelho (Grau Prata)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO SERVIÇO PÚBLICO 
Joachim Rupert (Grau Ouro – Título Póstumo)
Elsa Maria Oliveira Machado Mota (Grau Prata)
Manuel Correia Mota (Grau Prata)
Paulo Ismael Carneiro Bento Ferreira (Grau Prata)

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO SOCIAL 
Padre Eugénio Cardoso Areias (Grau Ouro)
José Maria Silva Pinheiro (Grau Prata)
Associação de Solidariedade Areias – S.Tiago (Grau Prata)
Associação de Solidariedade e Ação Social  
de Santo Tirso (Grau Prata)
Centro de Ação Social de Acolhimento à Terceira Idade 
de Roriz (Grau Prata)
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A s obras em curso pa-
ra a instalação da re-
de de abastecimento 
de água na zona do 
Vale do Leça deve-

rão estar concluídas dentro 
do prazo previsto, em feverei-
ro de 2023, calculando-se que 
venham a ser beneficiadas cer-
ca de 1700 habitações das fre-
guesias de Carreira, Guimarei, 
Lamelas, Agrela e Água Longa.

Segundo o presidente da 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so, Alberto Costa, “trata-se da 
concretização do compromisso 
político de fazer chegar a rede 
de água pública à bacia do Va-
le do Leça”.

As primeiras destas emprei-
tadas arrancaram em setembro 

do ano passado e envolvem, 
ainda, a construção do reserva-
tório e adutora de Albom, num 
investimento global superior a 
4,4 milhões de euros, respei-
tante à instalação de quase 
52 quilómetros de condutas e 
1700 ramais domiciliários, as-
sociados aos sistemas em ‘alta’ 
e em ‘baixa’.

Nesta altura, revela Alber-
to Costa, “estão já instalados 
cerca de 22 quilómetros de 
condutas e encontram-se exe-
cutados perto de dois milhões 
de euros”.

Estes investimentos resul-
tam do alargamento da parce-
ria existente entre o Município 
e a empresa Águas do Norte, 
que veio permitir o abasteci-

mento de água em ‘baixa’ no 
Vale do Leça.

A rede de abastecimento em 
‘baixa’ nas freguesias de Lame-
las, Guimarei e Carreira implica 
a instalação de quase 21 quiló-
metros de tubagem, dos quais 
mais de 9,5 quilómetros já se 
encontram concretizados. Esta 
obra envolve um investimento 
total de 1,1 milhão de euros, es-
tando executados cerca de 407 
mil, e deverá estar concluída 
em fevereiro de 2023.

Nas freguesias de Agrela e 
Água Longa, já foram instala-
dos cerca de 12 dos 24 quiló-
metros de tubagem previstos. 
Trata-se de um investimento to-
tal superior a 1,6 milhão de eu-
ros, tendo já sido executados 

cerca de 575 mil euros. A em-
preitada deverá estar concluída 
em fevereiro.

Entretanto, está terminada 
a instalação da tubagem da 
conduta adutora de Albom e 
da tubagem da rede de abas-
tecimento de água em ‘baixa’ 
na Estrada Nacional 105, fal-
tando apenas a colocação de 
alguns ramais, que se encon-
tram em execução. De seguida 
será instalada a conduta adu-
tora prevista para a freguesia 
de Refojos, com cerca de 644 
metros de extensão.

Relativamente ao reservató-
rio de Albom, a parte de betão 
armado já está concluída, en-
contrando-se em execução os 
restantes trabalhos de cons-

trução civil para a entrada de 
equipamentos e instalações 
elétricas, prevendo-se que a 
empreitada fique concluída no 
próximo mês de novembro. Tra-
ta-se de um investimento total 
superior a 1,6 milhão de euros. 
Deste valor, já foi executado 
cerca de um milhão de euros.

Alberto Costa destaca que 
“a concretização de todas es-
tas empreitadas não é o fecho 
de um capítulo, pois vamos 
prosseguir com o diálogo es-
tabelecido junto da empresa 
Águas do Norte e do Governo, 
com o objetivo de conseguir-
mos mais investimento para a 
expansão da rede pública de 
abastecimento de água no Va-
le do Leça”.

A cobertura do edifício do 
Centro Cultural Municipal de Vi-
la das Aves está a ser alvo de 
obras de reparação, destinada 
a resolver problemas relaciona-
dos com infiltrações de água.

Os trabalhos, que arran-
caram no início de julho, en-

volvem a impermeabilização 
e isolamento de toda a cober-
tura, a intervenção nos tubos 
de queda e a revisão geral das 
coberturas e caleiras, bem co-
mo a execução de tetos falsos 
em gesso cartonado.

Paralelamente, está ainda a 

ser feita a revisão geral de ins-
talações e equipamentos exis-
tentes na cobertura.

A intervenção resulta de 
um investimento de cerca de 
170 mil euros, devendo a em-
preitada ficar concluída até 
novembro.

A Câmara Municipal de 
Santo Tirso está a beneficiar 
um troço da Rua 25 de Abril, 
em Rebordões. 

Os trabalhos têm como 
objetivo a melhoria da circu-
lação através do reforço do 
piso, da construção de zo-

nas de circulação pedonal e 
da execução de sinalização 
horizontal. 

Esta intervenção envolve 
um investimento de cerca de 
150 mil euros, prevendo-se 
que os trabalhos estejam con-
cluídos até outubro.

N o final de janeiro de 
2023 deverão estar 
concluídos, tal como 
inicialmente previs-
to, os trabalhos em 

curso para a ampliação da rede 
de saneamento nas freguesias 
de Burgães e Sequeirô. Estas 
duas empreitadas implicam a 
instalação de um total de 12,4 
quilómetros de tubagem, dos 
quais já se encontram concluí-
dos mais de cinco quilómetros.

Estas obras envolvem, ain-
da, a construção de 409 ramais 
em Sequeirô e 295 em Burgães, 
o que irá aumentar a cobertura 
total da rede de saneamento no 
concelho de Santo Tirso para 82 
por cento.

O investimento total é su-
perior a 1,5 milhão de euros, 
financiado em cerca de um mi-
lhão pelo Município de Santo 

Tirso. O valor restante é prove-
niente do Programa Operacional 
de Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos (POSEUR).

No âmbito do POSEUR já ha-
via sido concluída a execução 
das redes de drenagem do Sis-
tema de Águas Residuais (SAR) 
de Água Longa, que beneficiam 
as famílias residentes nas fre-
guesias de Agrela, Água Longa, 
Monte Córdova, Reguenga e na 
União de Freguesias de Carreira 
e Refojos de Riba de Ave.

Em 2021 tinham já sido ter-
minadas as obras de constru-
ção das redes de drenagem do 
SAR de Rabada e de Lordelo/
Aves, abrangendo Areias, La-
ma, Sequeirô, Burgães, Rebor-
dões, S. Tomé de Negrelos, Vila 
das Aves, Roriz, S. Martinho do 
Campo, S. Salvador do Campo 
e Vilarinho.

A chegada da rede pública de água ao Vale do Leça será "a concretização de um compromisso político", segundo o presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa.

Os trabalhos incluem o reforço do piso da Rua 25 de Abril

O investimento total da ampliação da rede de saneamento é superior a 1,5 milhão de euros.

As obras envolvem toda a cobertura do Centro Cultural de Vila das Aves

Abastecimento de água 
pública chega em fevereiro 
ao Vale do Leça

Beneficiação em Rebordões

Obras resolvem infiltrações na cobertura 
do Centro Cultural de Vila das Aves

Ampliação do saneamento 
em Burgães e Sequeirô 
concluída no final de janeiro
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N o âmbito do projeto “O Mar Começa Aqui”, pro-
movido pela Associação Bandeira Azul da Euro-
pa (ABAE), alunos de dez escolas do concelho 
de Santo Tirso pintaram sarjetas. A iniciativa 
visou sensibilizar a população para a preser-

vação ambiental.
Com o objetivo de educar para uma cidadania ativa, 

incitando os jovens a passar a mensagem de que “Tudo 
o que cai no chão vai parar ao mar”, dez escolas que in-
tegram a rede Eco-Escolas pintaram sarjetas, numa ini-
ciativa dinamizada pela Câmara Municipal de Santo Tirso.

O projeto procurou, também, promover uma maior com-
preensão da necessidade de preservação dos ecossistemas 
e da biodiversidade, assim como estimular a criatividade 
dos alunos através do desenvolvimento de competências 
em áreas como a expressão plástica.

A iniciativa foi levada a cabo na Escola Básica de Agrela 
e Vale do Leça, Escola Básica de Campinhos, Escola Básica 
do Ave, Escola Básica de São Martinho do Campo, Escola 
Básica de São Tomé de Negrelos, Escola Básica da Pon-
te, Colégio de Santa Teresa de Jesus, Colégio de Lourdes, 
Instituto Nun’Álvres e Oficina – Escola Profissional do INA.

Escola Básica de Campinhos

Colégio Santa Teresa de Jesus

Oficina - Escola Profissional do INA

Escola Básica do Ave

Escola Básica de São Tomé de Negrelos

Escola Básica de São Martinho do Campo

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

Sarjetas pintadas lembram 
que “o mar começa aqui”
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O Pavilhão Desportivo 
Municipal de Santo 
Tirso vai ser palco, 
até 2025, de quatro 
finais das principais 

competições nacionais de ande-
bol. A primeira delas aconteceu 
em junho passado, com a reali-
zação da Final Four da Taça de 
Portugal Feminina, estando con-
firmada, no próximo ano, a Final 
Four da Supertaça Masculina.

Este é o resultado de um pro-
tocolo de desenvolvimento des-
portivo assinado, no dia 5 de 
junho, entre o Município, pela 
mão do presidente da Câmara, 
Alberto Costa, e a Federação de 
Andebol de Portugal, cujo presi-
dente, Miguel Laranjeiro, esteve 
em Santo Tirso para a oficializa-

ção desta parceria.
Em 2024, Santo Tirso volta-

rá a receber uma Final Four da 
Supertaça – estando ainda por 
definir se será a masculina ou 
a feminina – sendo já certo que 
2025 será o ano da realização 
da Final Four da Taça de Portu-
gal Masculina.

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, a parceria formaliza-
da com a Federação de Andebol 
de Portugal “vem ao encontro 
de uma aposta estratégica no 
desporto”.

O autarca salientou que a Câ-
mara tem trabalhado “no senti-
do de captar para Santo Tirso 
grandes eventos desportivos, 
o que só tem sido possível gra-

ças ao investimento feito em 
infraestruturas”.

No mesmo sentido, também 
o presidente da Federação de 
Andebol de Portugal, Miguel La-
ranjeiro, explicou que “Santo Tir-
so não só demonstrou vontade 
para receber as provas” como 
provou ter “todas as condições 
a nível de instalações”.

A primeira das provas pre-
vistas aconteceu a 5 de junho, 
com a realização da Final Four 
da Taça de Portugal de ande-
bol feminino, cuja vitória sorriu 
à equipa do Benfica, que ven-
ceu, na final, o Colégio de Gaia. 
A assistir ao encontro estiveram 
Alberto Costa, Miguel Laranjei-
ro e o secretário de Estado do 
Desporto, João Paulo Correia.

BREVES

Gira-Vólei juntou 1300 crianças
Cerca de 1300 alunos de todas as escolas do 1º ciclo 

do Ensino Básico do concelho de Santo Tirso participa-
ram, de 7 a 9 de junho, num Encontro de Gira-Vólei, que 
decorreu junto ao Pavilhão Desportivo Municipal. 

O Encontro de Gira-Vólei foi mais uma atividade pro-
movida pelo Município de Santo Tirso com o objetivo de 
incentivar a prática de atividade física, o convívio entre 
os alunos das diferentes escolas e a criação de hábitos 
de vida saudáveis.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Alberto 
Costa, “este tipo de iniciativas visa, também, promover o 
desenvolvimento físico das nossas crianças, retirando-as 
da vida sedentária que as novas tecnologias proporcio-
nam, e trabalhar com elas hábitos de autodisciplina, de 
cooperação, de trabalho em equipa e, ainda, de compe-
tição com lealdade”.

O Gira-Vólei é um jogo que promove a iniciação das 
crianças e jovens na prática de voleibol, colocando fren-
te a frente equipas compostas por dois jogadores, que 
apenas utilizam a técnica de passe. Este número reduzi-
do de jogadores proporciona um maior número de con-
tactos com a bola, uma dinâmica de jogo mais ativa e 
uma maior exigência ao nível dos deslocamentos e aná-
lise da trajetória.

Câmara distingue Ginásio Clube
A Câmara de Santo Tirso aprovou, em reunião do exe-

cutivo municipal, realizada a 23 de junho, um voto de 
louvor ao Ginásio Clube de Santo Tirso. Na origem da 
distinção esteve a subida à I Divisão de andebol.

Oito anos depois, o Ginásio Clube de Santo Tirso está, 
assim, de volta ao escalão máximo do andebol nacional. 
Segundo classificado da Fase Final da II Divisão desta 
modalidade, sagrou-se vice-campeão nacional daquele 
escalão, o que lhe permitiu disputar a Liguilha de aces-
so ao principal campeonato.

“Graças aos triunfos alcançados nos dois jogos dispu-
tados com a Sanjoanense e o Sporting da Horta, o Ginásio 
Clube de Santo Tirso festejou um feito apenas alcançado 
uma vez, na época 2014-2015, quando marcou presença 
pela última vez no Campeonato primodivisionário de an-
debol”, referiu o presidente da Câmara, Alberto Costa. O 
autarca salientou, ainda, que estes bons resultados são 
“fruto do esforço e trabalho coletivo e individual”.

Com a promoção da equipa de andebol ao escalão 
máximo e a manutenção da equipa sénior masculina de 
voleibol na I Divisão, a qual conseguiu igualar o feito al-
cançado nas épocas 1967-1968 e 1968-1969 – subida 
e manutenção consecutiva –, o Ginásio Clube de Santo 
Tirso torna-se um dos poucos clubes em Portugal com 
a presença de mais do que uma modalidade nos princi-
pais escalões nacionais.

Alberto Costa e Miguel Laranjeiro acordaram a realização de quatro finais de andebol em Santo Tirso.

Agora, já pode deixar 
o seu nome no mapa 
de Santo Tirso

A sua história está escrita nos seus 
terrenos. Os marcos que só você conhece 
e a terra que mais ninguém pisa. Por isso, 
proteger as suas raízes e valorizar o seu 
legado está nas suas mãos. 

Identifique e registe os terrenos que 
são seus, de forma simples e gratuita, 
em bupi.gov.pt

T 252 809 127 • bupisantotirso@cm-stirso.pt

Santo Tirso 
garante quatro 
finais de andebol 
até 2025
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O Santo Tirso Ultra Trilhos (STUT), 
uma das principais provas de 
corrida de montanha em Portu-
gal, regressou no fim de sema-
na de 11 e 12 de junho, juntando 

centenas de atletas em competição. 
Com um tempo de cinco horas e 42 mi-

nutos, Fernando Ribeiro foi o vencedor da 
classificação geral masculina do STUT Ultra, 
enquanto a vitória na prova feminina sorriu 
a Carla Antunes ao cortar a meta após per-
correr os 50 quilómetros desta prova em 
oito horas e 25 minutos.

Organizado em parceria pela Câmara 
Municipal e pelo NAST – Núcleo Associati-
vo de Santo Tirso, o STUT voltou a contar 
com a participação de alguns dos melhores 
atletas nacionais.

O STUT reuniu três provas com caráter 
competitivo. A de Ultra Trilhos (50km), a de 
Trail Longo (30km) e a de Trail Curto (18km). 
Além destas, incluiu ainda uma caminhada 
de 13 quilómetros, com partida na Praça 25 
de Abril, e o STUT Kids, destinado a atletas 
dos cinco aos 16 anos de idade, que se rea-
lizou no Parque Urbano Sara Moreira.

O tiro de partida para o Trail Curto acon-

teceu no Parque de Lazer de Nossa Senhora 
de Valinhas. Tal como em todas as outras 
provas, a meta ficou instalada na Praça 25 
de Abril, onde João Ferreira se sagrou ven-
cedor da competição masculina, após uma 
hora e 34 minutos de corrida. O primeiro 
lugar do pódio feminino foi ocupado por 
Célia Neto, com um tempo de duas horas 
e três minutos.

Marco Faria foi, por seu turno, o vence-
dor do Trail Longo masculino (duas horas 
e 53 minutos) e Sandrina Gomes a primei-
ra a cortar a meta da prova feminina (qua-
tro horas).

Todas as provas do STUT tiveram a meta 
na Praça 25 de Abril, frente ao edifício Câ-
mara Municipal, onde decorreram as cerimó-
nias de entrega de prémios, com a presença 
do presidente da autarquia, Alberto Costa.

O STUT percorreu algumas das zonas 
mais emblemáticas do concelho, com desta-
que para as suas paisagens, designadamen-
te o Parque Urbano Sara Moreira, Parque 
Ribeiro do Matadouro, Monte de Nossa Se-
nhora D’Assunção, Carvalhal de Valinhas, 
Quedas da Fervença, Monte do Pilar, Mon-
te Córdova e Monte Padrão.

O STUT é uma prova desafiante para os participantes.

O STUT Kids decorreu no Parque Urbano Sara Moreira O tiro de partida do Trail Curto foi dado no Parque de Valinhas.

Fernando Ribeiro foi o vencedor do Ultra Trail masculino

Carla Antunes venceu o Ultra Trail feminino

DR: NAST

DR: NAST

Santo Thyrso Ultra 
Trilhos juntou centenas 
de atletas
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O voleibol feminino 
português alcan-
çou um enorme 
feito com o apura-
mento da Seleção 

Nacional para a final da Silver 
League Europeia 2022, num 
percurso que passou por San-
to Tirso, onde a equipa portu-
guesa disputou, nos dias 8 e 
15 de junho, dois dos jogos da 
fase preliminar da competição. 

Na ocasião, o presidente 
da Câmara Municipal, Alberto 
Costa, mostrou-se bastante sa-
tisfeito por Santo Tirso ter si-
do novamente escolhido para 
acolher jogos de uma seleção 
nacional, desta vez de volei-
bol. Para o autarca “estes jo-
gos integram a estratégia do 
Município, cujo objetivo é atrair 
grandes eventos desportivos”.

No dia 8 de junho, o Pavi-

lhão Desportivo Municipal foi 
palco do encontro entre as 
equipas de Portugal e do Lu-
xemburgo. Portugal somou a 
quarta vitória em quatro jogos 
para a Silver League europeia 
(ESL), ao derrotar a seleção lu-
xemburguesa por 3-0.

No dia 15 de junho, foi a vez 
de as jogadoras portuguesas 
defrontarem as suas congéne-
res da Suécia. A seleção femini-

na não resistiu, no entanto, ao 
poderio das suecas, perdendo 
(2-3) na 6.ª ronda da European 
Silver League. 

Uma derrota que viria a re-
petir-se a 2 de julho, na final 
da competição, disputada em 
Idrotthallen de Lund, na Suécia, 
e de novo frente às suecas, que 
ergueram o troféu, relegando 
a equipa portuguesa para um 
histórico segundo lugar.

A fase preliminar da Silver 
League Europeia foi disputada 
em apenas um grupo, que inte-
grou as seleções de Portugal, 
Luxemburgo, Suécia, Eslovénia 
e Estónia. Ao longo do mês, as 
cinco equipas defrontaram-se 
no sistema de todos contra to-
dos, em casa e fora. As duas 
seleções mais bem classifica-
das (Portugal e Suécia) apura-
ram-se para a final.

Santo Tirso vai acolher a 
partida simbólica da sétima 
etapa da Volta a Portugal em 
bicicleta, no próximo dia 12 de 
agosto. A maior competição ve-
locipédica nacional regressa 
assim à cidade, onde os ciclis-
tas irão concentrar-se antes do 
arranque de mais uma etapa, 
percorrendo depois várias ruas 
do centro.

Depois de ter sido palco da 
meta de uma etapa na edição 

do ano passado da Volta a Por-
tugal, com a chegada junto ao 
Santuário de Nossa Senhora 
da Assunção, Santo Tirso será 
este ano palco de um percur-
so dos ciclistas com início na 
Praça 25 de Abril.

O trajeto a percorrer pelo 
pelotão irá ainda passar pela 
Rua Dr. José Cardoso de Mi-
randa, Rua de S. Bento, Rua 
Monsenhor João Gonçalves da 
Costa, Avenida Unisco Godi-

niz, Avenida Soeiro Mendes da 
Maia, Avenida de Sousa Cruz, 
Praça General Humberto Del-
gado, Rua Nuno Álvares Pe-
reira e Rua das Rãs, seguindo 
depois na direção de Vila do 
Conde através da Estrada Mu-
nicipal (EM) 566 e Estrada Na-
cional 104, com passagem pela 
rotunda da A3.

O presidente da Câmara 
Municipal, Alberto Costa, des-
taca que “a Volta a Portugal 

é uma das maiores competi-
ções desportivas nacionais, 
que atrai milhares de pessoas, 
o que é positivo para a dinâmi-
ca económica de Santo Tirso”.

Por outro lado, acrescen-
ta, “diz respeito a uma moda-
lidade que está diretamente 
relacionada com a aposta do 
Município na promoção da ati-
vidade física e da utilização da 
bicicleta como forma de mo-
bilidade amiga do ambiente”.

A sétima etapa da Volta 
a Portugal ligará Santo Tirso 
a Braga, numa distância de 
150,1 quilómetros. A concen-
tração dos ciclistas está mar-
cada para as 11h30 e a partida 
simbólica deverá acontecer às 
13h30.

Na edição do ano passado, 
a vitória na etapa que terminou 
em Santo Tirso sorriu ao ciclis-
ta britânico Mason Hollyman, 
da Israel Cycling Academy.

O PALCOS – Festival 
de Teatro Amador 
de Santo Tirso re-
gressou nos dias 
28 e 29 de maio 

e de 4 e 5 de junho. O cartaz 
incluiu quatro espetáculos, 
passando pela comédia, tragi-
comédia e teatro experimental.

O Centro Paroquial da Re-
guenga foi o palco da peça 
“Raposos”, apresentada pelo 
Teatro de Balugas, de Santo Tir-
so. Trata-se de uma fábula para 
maiores de seis anos, escrita e 
encenada por Cândido Sobrei-
ro, que constitui um alerta so-
bre a propriedade da terra e os 
seus elementos naturais.

O Grupo de Teatro Rode-
rikus, também de Santo Tirso, 
apresentou “Trocas e Baldro-
cas”, no Centro Paroquial de 
Roriz, uma peça para maiores 
de 12 anos. O autor e ence-
nador, Jorge Gonçalves, colo-
cou em palco um conjunto de 
personagens que representam 
vários estereótipos da nossa 
sociedade.

O grupo experimental Pa-
teo das Galinhas, da Figueira 
da Foz, apresentou um texto 
de José Saramago, no Centro 
Paroquial de Sequeirô. Trata-se 
da peça “A Cadeira”, baseada 
no conto que abre o livro “Ob-
jeto Quase”, do Prémio Nobel 
da Literatura. A encenação foi 
assinada por Rui Féteira.

A edição deste ano do PAL-
COS encerrou no Parque de 
Geão, onde a Companhia de 
Teatro de Santo Tirso apresen-
tou “Atores e Trovadores”. Es-
ta comédia, para maiores de 
12 anos, foi encenada por Sa-
ra Salgueiro e conta a aventura 
de dois comediantes e das suas 
histórias que envolvem talento, 
mas também muita confusão.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, considerou que “esta 

edição do PALCOS constituiu, 
certamente, mais um incenti-
vo, na promoção descentrali-
zada de hábitos culturais, com 
uma especial atenção para as 
crianças”.

“O gosto pelo teatro e o in-
teresse pela cultura é algo que 
se deve trabalhar desde muito 
cedo, que pode ser cultivado 
antes mesmo da idade escolar, 
pelo que essa é uma semente 
que o Município pretende con-
tinuar a espalhar”, acrescentou.

O Officium Ensemble, um 
dos mais importantes grupos 
vocais portugueses dedicados à 
música antiga, atuou no Mostei-
ro de São Bento, a 19 de junho, 
no primeiro concerto em Santo 
Tirso da oitava edição do Festi-
val Internacional de Órgão (FIO).

Especializado na música 
de todo o período do Renasci-
mento e início do Barroco, o re-

pertório do Officium Ensemble 
passa, sobretudo, pela música 
antiga portuguesa e, também, 
pelas escolas franco-flamen-
ga, espanhola e da Era Tudor 
inglesa.

O FIO é um festival dedicado 
à divulgação e promoção do ór-
gão de tubos, organizada pela 
Tagus Atlanticus – Associação 
Cultural e pela JMS Organaria, 

com o apoio dos municípios 
de Santo Tirso e Vila Nova de 
Famalicão.

O próximo espetáculo pre-
visto no programa do FIO 2022 
está agendado para 25 de se-
tembro, com um concerto que 
contará com a atuação da pia-
nista italiana Gaia Caporic-
cio. O local será brevemente 
anunciado.

A seleção nacional feminina proporcionou grandes espetáculos de voleibol. A peça Trocas e Baldrocas foi levada à cena pelo Grupo de Teatro Roderikus.

O Officium Ensemble acompanhado pelo órgão do Mosteirro de São Bento

Um momento da peça Raposos, pelo Grupo de Teatro Balugas.

Santo Tirso integrou 
percurso histórico da 
seleção feminina de voleibol

Pelotão da Volta a Portugal em Santo Tirso a 12 de agosto Officium Ensemble abriu
Festival Internacional de Órgão

Festival Palcos levou teatro
a quatro freguesias
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Agenda 
Municipal
Julho/Agosto

Aqui há histórias…   
Biblioteca Municipal de Santo Tirso 

O ARTISTA QUE PINTOU UM CAVALO DE AZUL DE ERIC CARL 10H00

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

De Conto a Conto…   
Biblioteca Municipal de Santo Tirso 

A MALA DO CONTADOR  10H30
“A Mala do contador é misteriosa e mágica. Dela saem palavras, histórias, 
objetos mágicos e muitas surpresas numa sessão divertida e surpreendente 
para toda a família.”

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

19 JULHO

16 JULHO

Programa Rondas  
Loja Interativa de Turismo  

10H00–12H30 Visita ao Centro de Arte Alberto Carneiro.

inscrições: 252 830 411 /  turismo@cm-stirso 

30 JULHO

MERCADOS & MOSTRAS URBANOS  
Parque Dona Maria II  

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

13 E 14 AGOSTO

VISITAS GUIADAS    
Escultura, Arqueologia e Arquitetura

Diversas visitas guiadas com as temáticas de Escultura, Arqueologia e 
Arquitetura, a decorrer, com marcação prévia, no Centro de Arte Alberto Carneiro, 
no Museu Internacional de Escultura Contemporânea e Museu Municipal Abade 
Pedrosa, no Centro Interpretativo do Monte Padrão, no Centro Interpretativo da 
Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Tirso e nos diversos núcleos de escultura 
ao ar livre da cidade.

público em geral   
marcações: museus@cm-stirso.pt 252 830 410 

Atelier de dança contemporânea 
Centro de Arte Alberto Carneiro

“CORPO PAISAGEM”  
10H00 | 11H00 | 14H30 – Pretende-se explorar e criar leituras da obra do 
escultor Alberto Carneiro através do movimento. Em diálogo com as obras, 
procura-se que cada um descubra e experimente um corpo criativo, cheio de 
possibilidades de se mover.

entrada gratuita > 10  anos

18 JULHO

Hora do Conto  
Biblioteca Municipal de Santo Tirso 

02 AGOSTO 
10H00 – “O Protesto”, de Eduardo Lima

23 AGOSTO 
10H00 – “Os adultos? Nunca!”,  de Davide Cali

Centro Cultural Municipal de Vila das Aves 
27 DE JULHO 
10H30 – “O Meu Avô Consegue Voar”, de Pedro Seromenho

03 AGOSTO 
10H30 – “O nariz do elefante”, de Van Gool 

10 AGOSTO 
10H30 – “O voo do falcão”, de Isabel del Toro Gomes

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

Atividades ao ar livre 
Parque de Geão 

21 JULHO 
FÓSSEIS DE PLANTAS E OBJETOS – Vem divertir-te com esta oficina de 
descoberta e registo da natureza que te rodeia.

entrada gratuita > 6 anos

Parque do Amieiro Galego 
28 JULHO 
UM PASSEIO PELO PARQUE – Vem divertir-te com esta oficina de desco-
berta e registo da natureza que te rodeia.

entrada gratuita > 4 anos
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