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Atualidade

// Santo Tirso

Novo Cartão Jovem
Dois incêndios
deflagraram em Santo Tirso tem mais vantagens
na mesma tarde

O novo cartão Jovem de Santo na aquisição de bens e serviços,
Tirso vai ser apresentado pelas 21 prestados por estabelecimentos
horas do dia 21 de abril, no Largo do concelho que adiram ao CarCoronel Batista Coelho, numa fes- tão Jovem.
O edil tirsense, Joaquim Couta que vai contar com muita música e descontos. “Os Dominó”, Fili- to, afirmou que o Cartão Jovem
pa Martins, Pati Fitness Ginásio de Santo Tirso “vem, fundamene “7 Pedras na Mão” são os con- talmente, dar resposta às necessidades reais sentidas pela camavidados.
Criado pela Câmara Munici- da mais jovem da população do
pal de Santo Tirso, o Cartão Jo- concelho”, com o objetivo de “favem tem agora novas vantagens cilitar e incentivar a sua fixação e
e serviços aderentes. O objetivo vivência em Santo Tirso”.
O Cartão Jovem, que tem uma
é proporcionar aos jovens tirsenses várias vantagens, como a re- rede de parcerias com 68 lojas
dução ou a isenção em produtos aderentes, pode ser adquirido one serviços prestados pela Câmara -line, sendo enviado, depois, para
Municipal. O novo cartão benefi- casa por correio. A.M./C.V.
cia os aderentes com descontos

Cerca das 15.45 horas, na União
de Freguesias de Santo Tirso, Couto e Burgães, deflagrou, no lugar
da Abelha, um incêndio florestal.
No combate às chamas estiveram
os Bombeiros Voluntários Tirsenses, com cinco viaturas e 12 elementos, e a Guarda Nacional Republicana.
Na mesma tarde, cerca das 18.11
horas, na Agrela, outro incêndio
florestal obrigou à mobilização de
21 bombeiros e sete viaturas dos
Bombeiros Voluntários de Santo
Tirsenses combateram as chamas no Lugar da Abelha
Tirso, Bombeiros Voluntários de
temperatura subiu e os incêndios Valongo, o Kit da Junta de Fregue- // Vila Nova de Famalicão
tarde de terça-feira, 11 de começam a deflagrar. Na mes- sia da Agrela e a Afocelca. Destes,
abril, foi de intenso trabalho para ma tarde, em dois locais diferen- três viaturas e oito elementos peros bombeiros do concelho de San- tes, estiveram em curso dois in- tenciam aos bombeiros de Santo
to Tirso. O bom tempo chegou, a cêndios.
Tirso. L.O./C.V.
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Incêndio na cozinha
deixa desalojados

Bispo do Porto deixa
mensagem aos jovens
teve início no Santuário de Nossa
Senhora da Assunção, em Santo
Tirso, a 8 de abril.
Para D. António Francisco dos
Santos, os mais novos são “um
belo sinal de esperança” cristã e
de futuro. Em Santo Tirso, o bispo incentivou os jovens a “construir tempos novos, na fidelidade
à memória do passado e à sabedoria do caminho já feito pelos pais
e avós”. A missão dos jovens está,
para o bispo do Porto, na família,
escola e paróquia.
A propósito do 32.º Dia Mundial
da Juventude, os jovens tirsenses
D. António Francisco dos Santos esteve na jornada da juventude
seguiram em peregrinação até ao
“Vós, jovens, sois para tantos dos ferentes gerações e culturas do Santuário de Nossa Senhora da
nossos contemporâneos a única nosso tempo”. As palavras são do Assunção, e, durante o dia, conchave de Deus para abrir os co- bispo do Porto, D. António Francis- taram com atividades culturais e
rações humanos ao Evangelho e co dos Santos, a propósito da jor- recreativas.
L.O./C.V.
para construir pontes entre as di- nada diocesana da juventude que

ASAS promove fórum em Lisboa
A Casa Pia de Lisboa recebeu, a 2.º Encontro “Intervenção Social
29 de março, o 4.º Fórum “Cons- com Jovens”, que se realiza a 31
trução de Autonomia”, promovi- de maio, no Centro Cultural Cada pela ASAS. O momento serviu sapiano, em Lisboa.
A ASAS promove o Grupo de
para refletir e trocar experiências sobre “Apartamentos de Au- Trabalho “Construção de Autotonomização” e para preparar o nomias”, que é constituído por

nove instituições do país e quatro jovens, tendo como objetivo
discutir questões sobre o trabalho de autonomia e autonomização de jovens institucionalizados.
A.M./C.V.

Pouco passava das 13 horas da
tarde, quando o som de uma explosão se fez ouvir num apartamento,
na rua Senhora da Agonia, em Antas,
concelho de Vila Nova de Famalicão, fazendo deflagrar um incêndio.
Segundo Rui Santos, adjunto do
comando dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, “o foco de incêndio estava na cozinha, mas não
se sabe ao certo a origem”, desconfiando-se que a causa do incêndio
possa estar relacionada com “um
eletrodoméstico em curto-circuito”.
O fogo propagou a toda a área do
Pub

apartamento “danificando a pintura” e deixou “a cozinha bastante
destruída”. Ninguém ficou ferido,
mas o gato que se encontrava na
habitação não resistiu. Os danos
materiais deixaram o apartamento inabitável, por isso, os moradores ficaram alojados em casa de familiares. A habitação vai ser agora
sujeita a obras. No local estiveram
dois veículos dos Bombeiros Voluntários de Famalicão e sete elementos e 12 elementos dos Bombeiros
Voluntários Famalicenses, apoiados
por quatro viaturas. L.O./C.V.

