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EDITORIAL
EDIÇÃO 07 • 2017

AS PESSOAS
SÃO A NOSSA PRIORIDADE

JOAQUIM COUTO
Presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso

No dia 15 de outubro de 2013, quando tomei posse como presidente da Câmara de Santo Tirso, comprometi-me
a apostar em três eixos fundamentais:
a coesão social; o combate ao desemprego; e a aposta na projeção da Cultura e do Turismo. Ao fim de quatro anos,
o maior orgulho é ver os resultados
no terreno das políticas implementadas. As medidas sociais aumentaram 55
por cento neste período. O desemprego baixou 51,9 por cento em três anos
e meio. Santo Tirso tornou-se a Capital da Escultura Contemporânea, graças
à afirmação do Museu Internacional de
Souto de Moura e Siza Vieira.

educação, o desporto, o urbanismo, as
obras e os eventos tiveram sempre como
princípio pensar nas pessoas.

As pessoas têm estado no centro das
nossas prioridades. É um facto e ninguém
pode negar. Não só, como já escrevi aqui
noutras edições da revista, pelo facto de
65 por cento do nosso orçamento municipal ser investido em questões sociais.
Mas também porque as decisões que tomámos em áreas como a juventude, a

Graças a toda esta dinâmica, fruto de uma
estratégia que envolve todas as áreas de
atividade da Câmara Municipal, Santo Tirso está a crescer. Hoje, Santo Tirso é um
Município Amigo das Famílias; um Município Amigo das Empresas; um Município
Amigo do Desporto. Porque, realmente,
as pessoas são a nossa prioridade.

Criámos medidas de promoção do emprego jovem; lançámos obras prioritárias nas diversas freguesias do concelho;
promovemos a reabilitação urbana de
edifícios que eram verdadeiras “nódoas
negras” há dezenas de anos; triplicámos
o número de campos sintéticos em Santo Tirso; criámos o Mercado Nazareno,
o Santo Tirso Market, o Sonoridades,
entre outros; temos em marcha grandes
projetos estratégicos de requalificação
das principais entradas do concelho.

EDITORIAL • EDIÇÃO 7 • 2017

3

SANTO TIRSO

está a mudar

são obras estruturais
que vão revolucionar
os principais acessos ao
município de santo tirso.
este conjunto de diferentes
intervenções, levadas a cabo pela câmara, vai permitir uma acentuada melhoria
de circulação nas principais
entradas e saídas do concelho, e resolver, de forma estratégica, alguns dos
constrangimentosrodoviários do dia–a–dia vividos
pela população.
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praça
camilo
castelo
branco
investimento total

800 mil €
É a principal entrada da cidade e está de cara lavada. A requalificação da Praça Camilo Castelo Branco já está concluída e, graças à construção de uma nova rotunda, ajudou a
eliminar os constrangimentos na circulação rodoviária desta
zona da cidade. Num investimento de 800 mil euros, a obra
integrou ainda o alargamento de passeios, a criação de percursos pedonais e cicláveis e a redefinição das áreas de estacionamento. Um novo cartão de boas–vindas a Santo Tirso.

ligação
cemitério vilarinho
a paradela

PRIMEIRO
PLANO

investimento total

700 mil €
Está concluído o projeto de requalificação da ligação rodoviária entre o cemitério de Vilarinho a Paradela, um
importante eixo viário que faz ligação a
Vizela. A intervenção, num troço de quase um quilómetro, inclui a pavimentação
da via, a construção de zonas de paragem de transportes públicos e de passeios. Serão ainda feitos trabalhos ao
nível das infraestruturas de drenagem de
águas pluviais, abastecimento de água e
iluminação pública. A obra deverá arrancar em outubro.

rotunda timor lorosae
ermida
investimento total

500 mil €
É um projeto complementar à intervenção nesta zona da cidade, e garante uma
nova contemporaneidade à principal entrada de Santo Tirso. As obras já estão
no terreno e envolvem a criação de uma
ligação pedonal e ciclável entre a Praça Camilo Castelo Branco e a Ermida,
de cerca de um quilómetro, apostando
na promoção da qualidade de vida, através do incentivo à utilização da bicicleta
e caminhada. Integrada no Plano de Mobilidade Sustentável de Santo Tirso, esta primeira fase da intervenção resultará
num investimento de 500 mil euros.
PRIMEIRO PLANO • EDIÇÃO 7 • 2017
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ponte
de frádegas

investimento total

1,2 milhões €

Uma obra travada na Administração Central há 10 anos, que
o executivo liderado por Joaquim Couto conseguiu, finalmente,
desbloquear. O acesso na saída de Santo Tirso para Guimarães
vai ganhar novo fôlego, com a requalificação deste entroncamento na EN 105 com a variante a Santo Tirso, que tem arranque previsto ainda este ano. O investimento permitirá fazer uma
rotunda, uma nova Ponte de Frádegas e a reformulação do entroncamento com a ER319, com o intuito de melhorar a circulação automóvel. O projeto está concluído.

investimento total

1 milhão €

ligação
seroa –
paços de ferreira
Está concluído o projeto de requalificação troço de ligação da
Estrada Municipal 558, que liga a Seroa, na Reguenga, a Paços de Ferreira. A proposta prevê a beneficiação da rua, bem
como a colocação de passeios, de modo a garantir maior segurança na circulação. Atendendo a que este troço atravessa
a Reserva Ecológica Nacional, as faixas laterais serão tratadas
como bermas, que poderão possuir valetas para a condução
das águas pluviais.

ponte sobre rio vizela

investimento total

380 mil €
Já arrancou uma das intervenções com
mais impacto para a população de Santo
Tirso. A requalificação da ponte sobre o
Rio Vizela saiu do papel e vai solucionar
o grave problema de circulação automóvel e pedonal entre São Tomé de Negrelos e Vila das Aves. O tabuleiro que liga
as duas freguesias será alargado, permitindo uma travessia fluída, quer para o
trânsito automóvel quer para a passagem
de peões. A obra custa 380 mil euros.
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nó do
barreiro

investimento total

1 milhão €

Estão perto do fim os problemas de circulação no Nó do Barreiro, em São Tomé de Negrelos. Já em curso, a obra prevê a
revisão do entroncamento da EN105, bem como a construção
de uma rotunda que solucionará os constrangimentos de trânsito. Avaliado em um milhão de euros, o investimento da Câmara de Santo Tirso abrange ainda intervenções na EM 209,
na Rua do Espírito Santo e no cruzamento da Casa do Povo do
Rio Vizela, onde será criado o futuro acesso ao Centro Escolar. Promessa assumida e cumprida, que dá resposta a uma das
mais antigas reivindicações da população.

a saber...
por que é que as obras só
arrancaram este ano?

Muitas destas obras só arrancaram
este ano em consequência dos atrasos
dos fundos comunitários, no âmbito do
Programa Portugal 2020. As candidaturas estiveram muito tempo bloqueadas,
fruto dos constrangimentos provocados

via panorâmica
investimento total

1,5 milhões €

pelo anterior Governo, pelo que só no
final do ano de 2016 as câmaras municipais conseguiram ver os seus projetos
aprovados e financiados. A Câmara de
Santo Tirso não foi exceção, pelo que só
agora as obras arrancaram.

A Câmara Municipal vai criar uma Via Panorâmica, junto à Fábrica de Santo Thyrso, e requalificar a Rua Dr. Oliveira Salazar,
que passará a ser de um único sentido. Num investimento de
1,5 milhões de euros, a junção da Via Panorâmica com a Rua
Dr. Oliveira Salazar resultará numa praça, para onde confluirá
o tráfego automóvel das diferentes direções, criando uma nova centralidade. Uma atrativa e renovada imagem de receção
para quem chega a Santo Tirso, vindo de Vila Nova de Famalicão e passando por Areias.

estação
de comboios

fábrica
de santo thyrso

escola eb 2.3
de são rosendo
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SANTO TIRSO

é para
todos

TÍTULOS
DE TRANSPORTE
GRATUITOS
• Atribuição de bilhetes gratuitos para utilização nos
Transportes Urbanos de Santo Tirso (TUST), beneficiando 2150 pessoas;
• São abrangidas pessoas portadoras de deficiência
com pelo menos 60% de incapacidade, beneficiários
do Rendimento Social de Inserção e utentes do Cartão +Vida (maiores de 60 anos);
• Atualmente, 2150 munícipes beneficiam deste apoio.

PLANO MUNICIPAL
DE EMERGÊNCIA
SOCIAL
• Assegura o apoio a famílias em situação de grande fragilidade económica;
• Comparticipação de despesas dos agregados
familiares, em áreas da habitação, alimentação,
saúde e educação;
• Desde que foi criado, em 2014, 729 famílias beneficiaram da medida.

ZERO
DESPERDÍCIO
• Apoio às famílias mais carenciadas, através da doação de alimentos fornecidos por grandes superfícies comerciais;
• Criado em 2015, o programa já permitiu a distribuição de mais
de 75 toneladas de alimentos por 63 famílias do concelho.
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CONSULTAS
DE PSICO–ONCOLOGIA

• Apoio psicológico a doentes oncológicos e
respetivos familiares;
• Consultas são gratuitas para todos.

SOS CASA
SUBSÍDIO
MUNICIPAL AO
ARRENDAMENTO
• Comparticipação no pagamento da renda de casa;
• O apoio varia entre 50 e 150
euros, de acordo com os rendimentos e valor da renda mensal;
• Mais de 1200 famílias abrangidas, desde 2013.

• Visa resolver problemas nas habitações das
famílias carenciadas;
• Integra: remoção de barreiras arquitetónicas
para pessoas com mobilidade reduzida; intervenções em áreas como carpintaria, canalização ou eletricidade; pequenas reparações a
executar em habitações de seniores isolados e
adultos dependentes sem retaguarda familiar.

TELEASSISTÊNCIA
IDOSOS
SANTO TIRSO
JOVEM

• Apoio a idosos em situação de
isolamento social;
• Apoio via telefone e presencial
na área da saúde.

• Cartão gratuito, destinado a jovens
entre os 12 e os 30 anos;
• Descontos no comércio local.

SERVIÇOS
DESCENTRALIZADOS

• Atendimento social a todos os munícipes em
12 freguesias;
• Evita que a população se tenha de deslocar
ao centro da cidade.

PRIMEIRO PLANO • EDIÇÃO 7 • 2017
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SUBSÍDIO
para AQUISIÇÃO
DE MATERIAL
ESCOLAR
• A Câmara dá um apoio de 25 euros para aquisição de material escolar;
• Medida abrange todos os alunos do 1º ciclo do
ensino público;
• Entrará em vigor no ano letivo 2017/2018, dado
que o Ministério da Educação irá fornecer livros
gratuitos a todos os alunos do 1º Ciclo.

GABINETE DO
EMIGRANTE
• Apoio aos cidadãos do concelho emigrados ou em processo de emigração;
• Funciona em oito postos
descentralizados por todo o
Município.

PROGRAMA MIMAR
• Criado no Natal de 2013 a pensar na ocupação dos alunos do 1º ciclo,
sendo totalmente gratuito;
• Desde o ano letivo de 2014/2015, foi alargado às unidades de multideficiência do concelho;
• Abrange as férias de natal, páscoa e verão (durante um período de tempo).

REFEIÇÕES
ESCOLARES
• Pagamento total das refeições
escolares (almoços e lanches)
aos alunos do escalão A;
• Pagamento de 50% das refeições escolares (almoços e lanches) aos alunos do escalão B;
• Investimento anual da Câmara
é de 820 mil euros, abrange
2798 alunos da pré–escolar e
1º ciclo.
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BOLSAS
DE ESTUDO
• Atribuição de um subsídio a estudantes do Município que frequentem o Ensino Superior;
• Atribuição é feita de acordo com candidaturas e
critérios de seleção.

SANTO TIRSO
ATIVO

• Aulas de ginástica e de defesa pessoal gratuitas para seniores;
• Desde 2014, as aulas decorrem dispersas pelas várias freguesias;
• Conta atualmente com 1000 seniores, divididos em 53 turmas.

EXAMES MÉDICOS
PARA ATLETAS

TRANSPORTES
GRATUITOS
PARA OS ALUNOS

• Exames médicos gratuitos a todos os atletas
nascidos e residentes no concelho;
• Medida contribui para apoiar financeiramente associações desportivas do concelho;
• Cerca de três mil atletas do concelho são
abrangidos por este apoio.

• Apoia as famílias nas despesas de
transporte dos filhos;
• Passes são gratuitos para alunos do
1º ao 12º ano;
• Medida abrange 2620 alunos do concelho e significa um investimento de
um milhão de euros.

DESCIDA
DO IMI

DESCIDA
DO IRS
• Taxa de IRS em Santo Tirso é de 4,75%, ou seja, 5%
abaixo do valor máximo;
• Na Área Metropolitana do Porto apenas três concelhos
devolvem IRS à população. Santo Tirso é um deles;
• Em três anos, a Câmara já abdicou de uma receita de
IRS no valor de 300 mil euros a favor das famílias.

DESCIDA
DA DERRAMA

• Taxa de IMI em Santo Tirso é de 0,375%, ou
seja, 17% inferior ao limite máximo legal;
• Benefícios para famílias com um dependente a cargo (menos 20€); com dois (menos
40€), com três ou mais (menos 70€);
• As empresas também beneficiam de redução de IMI.

• Empresas com um volume anual de faturação inferior a 150 mil
euros têm desconto na Derrama: em vez de uma taxa de 1,5%,
usufruem de 1,2%;
• Empresas com um volume de negócios inferior a 40 mil euros
ficam isentas do pagamento de qualquer montante, bem como
aquelas que se instalem em Santo Tirso e criem, pelo menos, 5
novos postos de trabalho;
• A Câmara deixa, assim, de cobrar às empresas do concelho impostos no valor de cerca de 200 mil euros por ano.
PRIMEIRO PLANO • EDIÇÃO 7 • 2017

11

SANTO TIRSO

jovem

nas suas diferentes medidas e projetos, a câmara municipal
de santo tirso tem procurado ouvir as ideias, criar
novos interesses e proporcionar aos jovens do município
respostas que correspondam às suas necessidades reais. a
juventude tem sido um dos focos de trabalho do executivo
liderado por joaquim couto, com o intuito de facilitar e
incentivar a sua fixação e vivência no concelho.
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OPJ 2017 COM RECORDE DE PARTICIPAÇÕES
A democracia e os jovens de Santo Tirso
estão cada vez mais perto. Depois de ter
sido criado em 2014, a edição deste ano
do Orçamento Participativo Jovem registou um recorde de participações. Ao todo, 1500 jovens do Município, entre os
12 e os 30 anos, quiseram dar opiniões e
contributos sobre Santo Tirso, bem como
apresentar aqueles que serão os projetos do futuro. E porque os compromissos são para serem cumpridos, a Câmara
de Santo Tirso já tem concluídos dois dos
projetos vencedores: as Hortas Urbanas,
na Fábrica de Santo Thyrso, e a Praia Urbana, junto ao passadiço do rio Ave.

SKATE PARQUE: NOVO ESPAÇO JOVEM A NASCER
Mais um compromisso feito e cumprido:
um skate parque vai nascer no Parque
Urbano de Geão. O espaço, preparado
para a prática de skate, BMX e patins em
linha, permitirá criar um novo equipamento de desporto e lazer ao ar livre de
qualidade, para usufruto de toda a população. O projeto, orçado em 160 mil euros, contou com os contributos de vários
jovens do concelho, praticantes daquelas
modalidades, que ajudaram a melhorar
alguns dos aspetos do futuro equipamento. As obras já arrancaram e vão estar concluidas em agosto.

MAIS DESCONTOS, MAIS VANTAGENS
Um cartão com vantagens e descontos
para os jovens residentes no concelho,
entre os 12 e os 30 anos. Criado pela
Câmara, o “Santo Tirso Jovem” inclui reduções e isenções em serviços prestados
pela autarquia, nomeadamente eventos
desportivos e culturais. De forma a fomentar o comércio local, este cartão dá
ainda descontos numa vasta rede de parceiros locais.

PRIMEIRO PLANO • EDIÇÃO 7 • 2017
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CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Foi criado em 2014, com o objetivo de
criar um fórum que privilegie o diálogo com os jovens do concelho. “É uma
medida de incentivo e apoio à atividade
associativa juvenil que se insere no nosso compromisso de ouvir e auscultar os
cidadãos”, defendeu, na altura, o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto. Ao longo dos últimos anos,
têm sido realizados várias reuniões, com
vista a debater matérias relativas às aspirações e necessidades da população
jovem. Este órgão consultivo reúne associações de estudantes e representantes de forças políticas do concelho.

WORKSHOP “ARRASA NOS EXAMES”
Com o intuito de apoiar os alunos no
seu percurso escolar, a Câmara de Santo Tirso tem vindo a promover diversas
iniciativas. As mais recentes decorreram
no Centro Cultural Municipal de Vila das
Aves e na Biblioteca Municipal, nos meses de abril e maio. O workshop gratuito “Arrasa nos Exames”, promovido pela
Câmara em parceria com o Teatro Universitário do Minho, e baseado nos moldes de programação neurolinguística,
teve como objetivos específicos desenvolver a autoestima e autoconfiança do
aluno, a sua concentração e foco em altura de exames.

BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO SUPERIOR
No ano letivo de 2015/2016, a Câmara
de Santo Tirso retomou o programa de
atribuição de bolsas de estudo a estudantes do concelho a frequentar o Ensino Superior, depois de vários anos de
interregno. Trata–se de uma medida que
está em linha com o esforço da Câmara de Santo Tirso em criar as melhores
condições para os alunos que querem
continuar a valorizar–se pessoal e academicamente. Atualmente, há 20 alunos
do concelho a usufruir deste programa
da autarquia.
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PROMOÇÃO DO EMPREGO
A promoção do emprego jovem tem sido uma das preocupações da Câmara de
Santo Tirso durante todo o mandato. Foi
neste contexto que a autarquia foi a primeira instituição do concelho a aderir ao
programa “Garantia Jovem”, uma iniciativa
do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que pretende dar resposta à taxa de desemprego na faixa etária até aos
30 anos.
O programa assenta no compromisso de
que, gradualmente e num prazo de três
meses, após o jovem sair do sistema de
ensino ou do mercado de trabalho lhe
seja feita uma oferta de emprego, de
continuação dos estudos, de formação
profissional ou de estágio.
Também para os jovens, a Câmara de Santo Tirso candidatou-se a um projeto internacional que vai desenvolver ações
inovadoras, nomeadamente dois programas de incubação de projetos nas áreas
das indústrias criativas e na organização
de estágios.

Santo Tirso é o único município português que vai integrar uma parceria internacional com 14 membros europeus, nos
quais estão incluídos Reino Unido, França e Espanha. O projeto, denominado
Atlantic Youth Creative Hubs, tem previsto um orçamento total de 4,2 milhões
de euros, estando a Câmara de Santo
Tirso contemplada com um investimento

BIBLIOTECA MUNICIPAL
COM HORÁRIO ALARGADO

Local de estudo para muitos estudantes do concelho, a Biblioteca Municipal voltou a ter horário alargado até ao final
da época de exames, funcionando todos os dias úteis até às
20h00. A medida, anteriormente implementada pela Câmara
Municipal nos meses de janeiro e fevereiro, vem dar resposta a uma necessidade sentida pela camada jovem do concelho.

de mais de 400 mil euros, comparticipados pelo FEDER. Segundo o presidente da autarquia, a ideia é “mobilizar um
conjunto de parceiros nacionais do setor empresarial e do ensino superior”,
desenvolvendo várias atividades. Esta
parceria envolve Universidades, Municípios, Centros e Investigação e Centros
Empresariais.

ENCONTRO DE ESCUTEIROS

No dia 29 de abril, a zona nascente do Município recebeu a
segunda edição do SCOUTIRSO – Encontro Anual de Escuteiros e Guias. Este ano subordinado ao tema “A Indústria da Minha Terra–Têxtil”, e com o objetivo de aproximar os jovens do
património cultural do concelho, a iniciativa juntou todos os
agrupamentos de escuteiros e a 1ª companhia de guias do concelho, no total de 670 participantes. A criação deste encontro
anual tinha sido um compromisso eleitoral de 2013.
PRIMEIRO PLANO • EDIÇÃO 7 • 2017

15

mais vida

EM SANTO TIRSO

são “nódoas negras” urbanísticas deixadas ao município,
maioritariamente por empreiteiros falidos.
no sentido de encontrar uma solução para os vários
casos de prédios devolutos no concelho, e criar projetos de reabilitação do património, a câmara de santo
tirso tem levado a cabo um criterioso conjunto de procedimentos. entre eles, uma postura dialogante com proprietários, bem como medidas de isenção e redução de
impostos para conquistar investidores. tudo isto com um
importante objetivo:
dar mais vida a santo tirso.
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“prédio da vergonha”
praça camilo castelo branco
É uma das maiores vitórias do executivo de Joaquim Couto. Abandonado e por
terminar há 38 anos, o enorme bloco de
betão junto à Central de Camionagem,
entrada principal da cidade, vai deixar
de envergonhar Santo Tirso. A solução
foi recentemente encontrada, e está nas
mãos da Archee Madeira Construções,
que agarrou o projeto e prevê ter apartamentos e lojas prontos a entregar em
2018. Os trabalhos já arrancaram.

visitação,
vila das aves
Inicialmente concebido para ser um empreendimento de habitação multifamiliar,
comércio e serviços, o Prédio da Visitação, em Vila das Aves, é mais uma herança por insolvência. Parada praticamente
desde o início de construção, a obra está agora em fase de execução, graças ao
apoio dado pela autarquia ao investidor,
com vista à resolução do problema com
brevidade. A conclusão desta intervenção está prevista para março de 2020.

PRIMEIRO PLANO • EDIÇÃO 7 • 2017
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pinheirinho
São já acabamentos finais os que faltam para a conclusão do
prédio do Pinheirinho. Uma das primeiras vitórias da Câmara
no que toca ao dossiê de prédios abandonados, o edifício deixado em betão pelo empreiteiro falido em 2002 já tem alvará
de utilização de parte das suas frações. Seduzida pelos benefícios da ARU e do INVEST Santo Tirso, foi também a empresa
bracarense Archee Madeira Construções que pegou na obra,
cujos apartamentos estão praticamente todos vendidos.

antes

depois

tojela
Situado na Rua Eva Machado Guimarães, em Vila das Aves, o
prédio da Tojela junta–se ao lote de insolvências que, neste caso, deixaram por concluir um empreendimento de habitação
multifamiliar, comércio e serviços, quando já não faltava muito para o fim das obras. A solução foi encontrada pela Câmara
junto da banca, que ficou com o complexo. Atualmente, o prédio da Tojela possui alvará de utilização de parte das suas frações e estão em marcha os acabamentos finais, com conclusão
prevista para julho deste ano.

antes
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depois

gaveto
rua josé luís de andrade/
rua sousa trepa
O prédio entre a Rua José Luís de Andrade e a Rua Sousa Trepa, no coração
comercial da cidade, já tem licença de
obras, que irão arrancar brevemente. Parado desde 2009 por falta de liquidez da
empresa construtora, este prédio destinado a comércio e serviços ficou sem
caixilharia nas janelas e entradas nas
portas, barradas posteriormente com soluções de recurso. O diálogo da Câmara
com proprietários resultará também numa nova vida para uma das ruas de maior
passagem comercial da cidade.

dúvida:
quero requalificar um imóvel,
de que incentivos fiscais disponho?
ARUS – ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA
Santo Tirso, Vila das Aves, Areias e São Martinho do Campo
integram Áreas de Reabilitação Urbana. Os interessados em
ações de reabilitação nas respetivas ARU’s poderão usufruir de
um conjunto de benefícios fiscais disponíveis, nomeadamente o
acesso a financiamentos.

PROGRAMA
“REABILITAR PARA ARRENDAR–HABITAÇÃO ACESSÍVEL”
Desenvolvido pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, este programa visa financiar operações de reabilitação de
edifícios com idade igual ou superior a 30 anos. O programa é
destinado a pessoas singulares ou coletivas, de natureza privada ou pública, que sejam proprietárias de edifícios ou parte
de edifícios a reabilitar. Depois da reabilitação, estes prédios
devem destinar–se a fins habitacionais.

afonso e sousa

mourizes

Localizado entre a Rua Conde de S. Bento e a Rua Dr. António Augusto Pires de
Lima, o prédio Afonso e Sousa está agora
em fase de negociação, e possui suporte
para uma resolução a breve prazo.

Estão no início os trabalhos de requalificação do prédio de Mourizes, em Rebordões. Com a limpeza e vedação
devidamente efetuadas, o edifício tem
conclusão prevista para maio de 2019.
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taxa de desemprego

CAI 51,9%

É uma das maiores descidas a nível nacional, e coloca Santo Tirso
na linha da frente no que toca ao combate ao desemprego. Entre
2013 e 2017, a taxa de desemprego no concelho desceu 51,9%,
segundo o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).
Quando iniciou funções, em outubro de 2013, o executivo liderado por Joaquim Couto assumiu o combate ao desemprego
como eixo prioritário. Nesse sentido, e com uma atitude proativa,
a Câmara Municipal tem focado o seu trabalho na construção de
políticas ativas de emprego, direcionadas não só para os desempregados, mas também para as empresas. Os dados não enganam: o resultado é já histórico para Santo Tirso.

sabia que…
• Santo Tirso é, entre 308 municípios do país, o 34º mais empregador?
• Santo Tirso é o 39º município do país com mais empresas, e ainda o 29º com mais
volume de exportações?
• Das cerca de duas mil empresas do concelho, 25% tem capacidade exportadora?
• Entre 2013 e 2016, foram criadas 500 novas empresas em Santo Tirso?

20
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parcerias
estratégicas

invest
santo tirso

Com o objetivo de combater o desemprego no concelho, a Câmara e o Centro
de Emprego e Formação Profissional de
Santo Tirso uniram esforços, criando
uma rede de trabalho que tem permitido que desempregados do Município
desenvolvam formações em Centros de
Formação Profissionais, bem como em
empresas do concelho, como a JMA e
a Macosmi.

Criado pela Câmara com o objetivo de
captar o investimento privado, o Gabinete de Dinamização Económica é uma
das grandes apostas no apoio à diminuição do desemprego no concelho.
Até 2016, as empresas do concelho
exportaram 537 milhões de euros, um
crescimento de 8% face a 2013.
56 empresas foram consideradas PME
líder e 18 PME’s de excelência em 2016
– em 2013 eram apenas quatro.

6489

5459
4904
4153

2013

2014

a saber...
•

•

12 alunos frequentam a formação
em calçado na Macosmi, empresa
que no âmbito deste tipo de formação, já empregou 8 pessoas;
Desde 2013 até agora, 347 pessoas foram abrangidas pelos contratos emprego-inserção;

2015

•

•

2016

80 candidaturas de emprego foram
aprovadas e financiadas em mais de
600 mil euros, comparticipadas em
mais de 170 mil euros pela Câmara;
44 pessoas beneficiaram de formação Vida Ativa, e estagiaram nas
áreas de jardinagem e de cantoneiros de vias nos serviços camarários;

•

•

76 estágios curriculares foram realizados por alunos do concelho,
protocolados com os Agrupamentos de Escolas de Santo Tirso e
com a Universidade do Porto;
Vários protocolos estão em curso,
como a Garantia Jovem e o Apoio
Técnico e Consolidação de Projetos.
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praia urbana
vai animar
verão
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PROJETOS

Já está a funcionar a primeira praia urbana de Santo Tirso. Numa área de 10 mil
metros quadrados, junto ao passadiço do
rio Ave, este novo equipamento promete
ser o sucesso deste verão.
A praia urbana tem entrada gratuita e
dispõe de espaços com guarda–sóis, serviço de bar e pulverizadores de água.
Previsto está também a ocorrência de
diversas atividades, desde sessões de
ginástica ao ar livre, concertos e festas
temáticas.

Participativo Jovem de 2016, tendo sido
o projeto vencedor.
“O nosso objetivo com esta proposta
foi promover a ocupação dos tempos livres dos jovens, através da disponibilização de um equipamento de referência no
concelho, mas também recuperar a tradição do envolvimento da população com
o rio”, explicou Rafael Rocha.

A criação desta praia urbana insere–se
na estratégia da Câmara de Santo Tirso de aproximação da população ao rio.
A proposta foi apresentada por quatro jovens do concelho — André Paiva, Paulo Ribeiro, Rafael Rocha e Tiago
Gonçalves —, no âmbito do Orçamento

a saber...
Uma praia urbana não é uma
praia fluvial. Neste caso, não é
possível utilizar o rio para banhos. Em alternativa, existem
pulverizadores e chuveiros que
ajudam a refrescar.

a saber...
A construção da Praia Urbana de Santo Tirso teve em conta
as cheias do leito do rio nos meses de Inverno. Desta forma,
chegados ao Verão, os trabalhos de manutenção da praia urbana envolvem apenas a limpeza e a manutenção do relvado,
tal como já acontece todos os anos.

MADRID

outras praias urbanas
PARIS

BERLIM
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plano
de repavimentações
nas freguesias

a bom
ritmo

Investimento de proximidade em quase 25 quilómetros de
ruas dispersas pelas freguesias do concelho. O plano de pavimentações da Câmara de Santo Tirso já está no terreno, com
obras concluídas, outras em curso, e algumas prestes a iniciar.
Este plano de requalificação de estradas nas freguesias do
concelho envolvem um investimento de 2,2 milhões de euros
e são complementares às mais de 50 empreitadas de arranjos
da rede viária que foram desenvolvidas nos últimos três anos.
“Não estamos em tempo de projetos megalómanos. A nossa
preocupação tem sido a de resolver os problemas que dizem
diretamente respeito à população”, defendeu o presidente da
Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, após uma visita ao
terreno a algumas das obras.

em 558-2
entre lamelas e refojos concluída
beneficiação do cm 1112
em vilarinho
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beneficiação da av. abade pedrosa e rua
do bacelo entre sta. cristina e s. miguel

beneficiação da em 508
em santo tirso concluída

beneficiação de pavimentos na em 558,
em 558-1 e rua josé antónio martins,
monte córdova, uf carreira e refojos

beneficiação do cm 1101-1
ligação areias – palmeira

beneficiação
do cm 1100 e cm 1099, areias
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requalificação da em 513
vila nova do campo

beneficiação da em 5111
ligação vila das aves – riba d’ave
em fase de arranque

beneficiação da em 637
ligação rebordões – s. tomé de negrelos
em fase de arranque

requalificação do cm 1113-1
vila nova do campo

26
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localidades abrangidas
Rebordões, S. Tomé de Negrelos, Vila das Aves,
Areias, Lama, Palmeira, Sequeirô, Agrela, Água
Longa, Monte Córdova, Refojos, Reguenga,
S. Martinho do Campo, S. Mamede de Negrelos, S. Salvador do Campo, Roriz e Vilarinho.

Já está a decorrer o concurso público para o alargamento da
rede pública de esgotos no concelho de Santo Tirso. O projeto, no valor de seis milhões de euros, vai abranger 17 localidades. As zonas do Vale do Leça e do Vale Nascente do
Município são aquelas que irão receber a maior fatia de verbas de investimento. No total, são quase 70 mil metros de rede que será construída.
O projeto de extensão da rede pública de esgotos foi desenvolvido em parceria pela Águas do Norte e a Câmara de Santo Tirso. Ainda neste mandato, já foram investidos 3,7 milhões
em saneamento, num total de 50 quilómetros de rede pública.

a saber...
O arranque das obras de alargamento da rede pública de saneamento está
atrasado cerca de um ano, devido aos sucessivos adiamentos de abertura
do concurso público, por parte da Administração Central. O facto prende–se com os atrasos na disponibilização de verbas de fundos comunitários, uma responsabilidade que vem do tempo do anterior governo.
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obras concluídas

COMPROMISSOS
CUMPRIDOS
escola ebi de s. martinho do campo
Meio milhão de euros foi o investimento da Câmara de Santo Tirso na requalificação da EBI de S. Martinho. As obras
incidiram sobre os arranjos exteriores da
escola, bem como a demolição do pré-fabricado. Foram ainda criados novos espaços de recreio, nomeadamente uma nova
área de jogos e um campo de futebol. A
intervenção incluiu ainda a criação de um
passeio pedonal e o alargamento da rua,
que permite agora a circulação de trânsito
nos dois sentidos.

escola da ramada
Está concluída a requalificação da Escola
EB1 da Ramada, em Burgães. A obra teve
como objetivo a beneficiação da cobertura do edifício escolar e revestimentos
exteriores e interiores da Escola.
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praceta do alto da feira

Foi inaugurada no passado dia 22 de abril a requalificação da
Praceta do Alto da Feira. Resultado de um investimento da Câmara Municipal no valor de 300 mil euros, a obra vem valorizar um dos espaços mais emblemáticos da cidade, beneficiando
o comércio local envolvente. A varanda sobre o Largo Coronel
Batista Coelho tem agora nova cara: maior fruição e circulação
de peões, zona de aparcamento de bicicletas e área para esplanadas alargada.

adro da igreja da palmeira

Compromisso assumido e cumprido: foram requalificados o adro
da igreja da Palmeira e a Rua Santa Eulália. Com um investimento
no valor de 250 mil euros, a Câmara dá resposta a uma das mais
antigas reivindicações da população desta zona do Município,
criando uma nova centralidade. Para além da execução de um
troço de via de circulação automóvel, com áreas de estacionamento, a intervenção incluiu a pavimentação da zona envolvida,
garantindo melhores acessos a um dos locais mais importantes
da freguesia.
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requalificação do complexo
desportivo
refojos
escola
d. afonsode
henriques
Foi inaugurada no passado mês de março,
a requalificação do Complexo Desportivo
de Refojos. A intervenção veio beneficiar
o edifício dos balneários, onde funciona
também o bar e a sala polivalente, num investimento da autarquia de cerca de 35
mil euros. A requalificação contemplou a
recuperação do interior do edifício dos
balneários com reabilitação da fachada,
substituição integral do sistema de impermeabilização e ainda a renovação da sala
polivalente onde atualmente funcionam as
aulas do programa Santo Tirso Ativo.

rua soldado joão moreira cunha
Está concluída a 1ª fase da requalificação da Rua Soldado João
Moreira da Cunha, em Água Longa. Esta primeira etapa foi
executada por delegação da junta de freguesia, pelo valor de
16 212 euros, e incluiu a construção de infraestruturas de drenagem de águas pluviais, junto ao entroncamento com a Rua
de São Gião. A obra envolve ainda a pavimentação da faixa da
rodagem, intervenção da competência da Câmara Municipal.

rua de manuel coelho cardoso
A Rua de Manuel Coelho Cardoso foi
requalificada. As obras, efetuadas pela Junta de Freguesia de São Tomé de
Negrelos, no âmbito da transferência de
capital da Câmara para as freguesias,
envolveram a repavimentação da via,
em cubos de granito.
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rua silva araújo

Está concluída a primeira fase das obras
de requalificação da Rua Silva Araújo, na
freguesia de Vila das Aves. Inaugurada a
30 de abril, a intervenção da autarquia
vem dar nova vida à “baixa” de Vila das
Aves, que integra o mercado local. O investimento de 700 mil euros da Câmara
Municipal vem resolver alguns dos problemas de uma rua estruturante para a
freguesia, nomeadamente ao nível de
águas pluviais, sinalização, segurança na
circulação de peões e a requalificação de
passeios e pavimento.

escola d. afonso henriques
Numa empreitada de cerca de 40 mil euros, que envolveu o
melhoramento das zonas exteriores da Escola Secundária D.
Afonso Henriques, em Vila das Aves, a Câmara Municipal criou
uma zona de paragem para transportes públicos, até agora inexistente. Uma promessa cumprida por Joaquim Couto, depois
de uma reivindicação da associação de estudantes numa visita à escola. A empreitada contemplou ainda trabalhos de levantamento e reposição de pavimentos e drenagem de águas
pluviais, bem como a pavimentação da faixa de rodagem e passeios e a colocação de sinalização vertical e horizontal.
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PRINCIPAIS OBRAS
do mandato

apesar do reforço nos apoios sociais à população, a câmara de
santo tirso continuou a apostar em obras importantes no concelho. nesta reportagem, fica o registo de algumas das intervenções realizadas ao longo dos últimos três anos e meio.

centros de saúde de areias
e são martinho do campo
A Unidade de Saúde Familiar de São
Martinho do Campo foi inaugurada a 20
de junho de 2015, depois de a Câmara
ter resolvido um imbróglio que se arrastava há alguns anos. Também neste mandato, a autarquia terminou as obras do
Centro de Saúde de Areias, nomeadamente a questão dos arranjos exteriores.

escolas
sem amianto
Desde que tomou posse, o executivo de Joaquim
Couto pôs em marcha um programa focado em retirar o amianto de todas as escolas que estão sob
a responsabilidade de autarquia. Quatro anos passados, o investimento está concluído e abrangeu
900 alunos, em escolas de todas as freguesias.

unidade de autistas
Desde 2015, Santo Tirso tem a funcionar uma Unidade de Ensino Estruturado para a Educação, localizada na Escola Básica
Integrada de S. Martinho do Campo. Resultado de um esforço de negociação entre a Câmara Municipal e a Direção Geral
de Estabelecimentos Escolares, esta unidade conta com uma
equipa especializada de profissionais. Ainda no campo do
apoio à deficiência, a Câmara concluiu o projeto de construção de um segundo polo da CAID, em Vila Nova do Campo.
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zona industrial
de fontiscos
Uma obra fundamental para a vida das
empresas do concelho. A 2 de junho de
2015, Joaquim Couto inaugurou a requalificação da Zona Industrial de Fontiscos, um investimento da autarquia na
ordem dos 400 mil euros.

esquadra psp
Em março de 2015, o executivo de Joaquim
Couto inaugurou a nova esquadra da PSP,
localizada em São Bento da Batalha. A requalificação do edifício, que em tempos foi
a Cadeia Municipal, resultou de um investimento da autarquia no valor de um milhão de euros, e contemplou, entre outras
obras, a construção de um novo edifício.

escola secundária
d. dinis
O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, inaugurou
com o executivo camarário a requalificação da Escola Básica
e Secundária D. Dinis, no dia 3 de outubro de 2016. A intervenção envolveu a criação de novos blocos, depois de anos
de interregno nas obras.

quinta de fora
Inaugurada a 11 de outubro de 2015, a Quinta
de Fora da Escola Profissional Agrícola Conde
São Bento abrange agora dois edifícios: a casa
do Sequeiro, onde funciona o Centro de Educação Ambiental, um auditório com 150 lugares, salas de aulas e de exposições/eventos;
e a Casa Rosae, onde funciona uma cozinha
pedagógica e zona de restaurante. Uma requalificação no valor de 1,8 milhões de euros.

avenida manuel
dias machado
Era uma obra há muito reivindicada pela população de S.
Martinho do Campo. A 25 de abril de 2016, foi inaugurada a
primeira fase da requalificação da Avenida Manuel Dias Machado, dando nova vida a uma das principais vias de Vila Nova do Campo. Para breve está o arranque da segunda fase da
requalificação.
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33

obras

EM CURSO
praça vasco da gama
Cerca de 400 mil euros de investimento
vão dar nova vida à Praça Vasco da Gama,
em Santo Tirso. A Câmara Municipal já
deu início à requalificação deste espaço,
que irá beneficiar cerca de dois mil habitantes daquela zona residencial, permitindo uma nova dinamização desta parte
alta da cidade. A obra inclui ainda uma intervenção ao nível dos arruamentos, passeios e jardins. A conclusão dos trabalhos
está prevista para setembro.

rua manuel de sousa oliveira
Já arrancaram as obras de requalificação da Rua Manuel de
Sousa Oliveira, em São Martinho do Campo. Num investimento da Câmara Municipal no valor de 150 mil euros, o projeto
vem melhorar os acessos às empresas instaladas naquela zona,
concretamente na interseção com a Travessa Manuel de Sousa.
A intervenção contempla o alargamento da faixa de rodagem, a
construção de zonas de circulação pedonal e infraestruturas de
drenagem de águas pluviais, a pavimentação de toda a área de
intervenção e ainda a colocação de mobiliário urbano e de sinalização vertical.
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canil/gatil
As obras de construção do Canil/Gatil Municipal já arrancaram.
Compromisso assumido no programa eleitoral de Joaquim Couto, este espaço vai agora permitir dar uma resposta estruturada e
coerente aos animais abandonados. Ficará localizado no lugar da
Ermida, em Santa Cristina do Couto, numa área de nove mil metros quadrados, e terá 20 boxes normais, duas para animais em
quarentena e duas para animais perigosos. O gatil será constituído por seis boxes. Para além destes espaços, estão ainda previstas salas de tratamento e de armazenamento e preparação de alimentos, bem como áreas administrativas, num investimento total
da Câmara de 600 mil euros.

escola básica e secundária d. dinis
A Escola Básica e Secundária D. Dinis vai ganhar uma nova praça, junto à Rua da Misericórdia, que vem melhorar o acesso à
escola. No seguimento das grandes obras de requalificação de
que a escola foi alvo, no âmbito do Parque Escolar, esta nova
intervenção prevê a criação de uma praça mesmo em frente à
entrada da escola, exclusiva para peões, com espaços ajardinados e bancos, num investimento na ordem dos 100 mil euros. A
praça terá ainda um espaço “Kiss and Ride”, ou seja, uma zona de
estacionamento temporário para os pais pararem os carros para
deixar os filhos.

troço da rua das duas igrejas
Estão a decorrer as obras de retificação
e pavimentação de um troço da Rua das
Duas Igrejas, em Sequeirô. A obra, que
está a ser executada pela União de Freguesias de Areias, Sequeirô, Lama e Palmeira, é subsidiada pela Câmara Municipal
de Santo Tirso.
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eb1 do bom nome
Está já em marcha a beneficiação da EB1 do Bom Nome, em Vila
das Aves. Com cerca de 40 anos, este edifício escolar irá sofrer
uma intervenção profunda, que resultará num investimento de
cerca de 716 mil euros, 85 por centro do qual financiado pelo
Norte 2020, no âmbito de uma candidatura apresentada pela
Câmara Municipal. A requalificação envolve todo o edifício. Os
arranjos exteriores contemplam, para além das pinturas, intervenções nas coberturas, fachadas, caixilharia, remodelação das
instalações sanitárias e cozinha, a construção de recreios, com
novos cobertos e parque infantil.

escola conde s. bento
Está praticamente concluída a requalificação da Escola Básica Conde S. Bento. A intervenção, de cerca de 400 mil euros, contempla a remodelação de todos os espaços interiores
e exteriores, nomeadamente a construção de um novo parque
infantil e um novo campo de jogos. A obra integra ainda a renovação geral do telhado e caixilharias, beneficiação dos pavimentos, novo mobiliário e equipamentos informáticos, bem
como a remodelação de toda a área envolvente. A “nova” Escola será inaugurada em setembro.

balneários reguenga
É mais um compromisso que está a ser
cumprido: estão a ser construídos novos
balneários no Polidesportivo da Reguenga. O investimento da Câmara Municipal
vai permitir a ampliação do espaço, que irá
contemplar um gabinete médico, bar de
apoio, espaço para arrumações, dois balneários para as equipas e um para a equipa
de arbitragem. Obra com conclusão prevista para agosto.
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iluminação
led em
todo
o concelho

Está a decorrer o concurso público
que vai permitir substituir todas as luminárias convencionais do Município
de Santo Tirso por tecnologia LED. O
projeto abrange 14 mil estruturas e vai
permitir uma redução da fatura energética municipal com a iluminação pública,
bem como a redução dos efeitos de estufa provocadas pela emissão de dióxido de carbono.
Santo Tirso dá, assim, mais um passo em
frente no que toca à adoção de medidas
amigas do ambiente.
“Em 2016, fizemos um esforço em adotar medidas amigas do ambiente e no
sentido de baixar a fatura energética
municipal. Para isso, substituímos 2400

luminárias com lâmpadas convencionais
por tecnologia LED, o que implicou uma
poupança de cerca de 190 mil euros/
ano”, recordou o presidente da Câmara
de Santo Tirso, Joaquim Couto.
Agora, avança o concurso para a substituição das restantes 14 mil luminárias
existentes no concelho. Uma das mais–
valias desta parceria prende–se com o
facto de o investimento a fazer na substituição das luminárias convencionais ser
integralmente suportado pelo vencedor
do concurso, no âmbito do contrato, que
pode ter a duração máxima de 12 anos,
ao longo dos quais a empresa recuperará
o investimento inicial por via da redução,
estimada em mais de 60 por cento, dos
consumos energéticos.
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plano municipal de
mobilidade

em marcha
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São mais de 20 quilómetros de ciclovia, várias reestruturações
dos principais espaços públicos em prol dos pões e uma aposta num serviço intermunicipal de transportes públicos. O Plano Municipal de Mobilidade de Santo Tirso foi apresentado em
fevereiro e garante “uma mobilidade sustentável”.
“Queremos privilegiar o que não é poluente e, por isso, os
peões e as bicicletas têm de estar em primeiro lugar”, realçou o presidente da Câmara, Joaquim Couto, numa sessão que

contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e do
Ambiente, José Mendes.
O investimento para o Plano de Mobilidade de Santo Tirso ronda os oito milhões de euros, através de fundos comunitários. A
“revolução” já está em marcha, nomeadamente com o arranque
das obras entre a rotunda Timor Lorosae e o Juncal (ciclovia
central) ou com a conclusão da reformulação da Praça Camilo
Castelo Branco [ver página 5].

transportes públicos
intermunicipais
Já está em marcha o protocolo de colaboração entre Santo Tirso, Trofa e Famalicão, que vai permitir melhorar a mobilidade entre os três concelhos.
Joaquim Couto, Sérgio Humberto e Paulo Cunha,
presidentes das três autarquias, assinaram o protocolo que permitirá a promoção de um estudo do
sistema de transporte público e partilhado. “Trata-se de um protocolo a três, com o objetivo de colocar em marcha uma solução de transporte público
intermunicipal, por forma a resolver o problema
das populações”, explicou Joaquim Couto.

ciclovia
central

• estação ferroviária
• praça coronel batista coelho
• largo conde s. bento, estação
rodoviária, ermida.

ciclovia
de geão
•
•
•
•
•
•

praça conde s. bento
cineteatro
hospital
estádio
zona residencial
unidade industrial do freixieiro.

ciclovia
do sanguinho
•
•
•
•
•

fábrica de santo thyrso
eb.2/3 s. rosendo
tomaz pelayo, têxtil a. sampaio e filhos
residências ao longo do sanguinhedo
ligação à ciclovia interurbana para a
trofa e famalicão.

ciclovia
das escolas
•
•
•
•

escola secundária tomaz pelayo
estádio
escola d. dinis/biblioteca
complexo desportivo
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hortas
urbanas
já são
realidade
Gostava de ter um terreno para plantar algumas verduras para consumo pessoal? Pois bem, esse sítio já existe, em plena
cidade de Santo Tirso. A primeira Horta Urbana do concelho
já tem alguns dos talhões atribuídos, prontos para as primeiras plantações.
Localizada num terreno situado nas traseiras de Fábrica de
Santo Thyrso, a nova Horta Urbana foi inaugurada no dia 4 de
julho. Um projeto que nasceu da proposta vencedora da primeira edição do Orçamento Participativo Jovem, apresentada
por Cristiana Gonçalves, Joana de Castro e Marta Ferreira.
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PODER
LOCAL
O objetivo deste terreno, composto por 60 talhões, cada um
com 32 metros quadrados, passa por colocar toda a comunidade citadina de Santo Tirso em contacto com a agricultura
urbana, permitindo que quem cultiva, consuma os seus próprios produtos.
O investimento da Câmara de Santo Tirso neste projeto foi
cerca de 92 mil euros e envolve espaço para acolhimento dos
materiais necessários ao cultivo, bem como casas de banho.

para quem se destina?

Munícipes, Instituições Privadas de Solidariedade Social, bem como Associações Sem Fins Lucrativos. Todos devem
ser de Santo Tirso.

o que posso plantar?

A utilização do talhão destina–se à prática
de agricultura sustentável, nomeadamente culturas hortícolas, plantas aromáticas,
medicinais, ornamentais ou comestíveis para autoconsumo e/ou para recreio e lazer do
respetivo utilizador.

como me posso candidatar?

Os interessados devem preencher a ficha de candidatura disponível no edifício da Câmara Municipal e no sítio oficial da autarquia www.cm-stirso.pt. Depois de devidamente preenchida e acompanhada dos respetivos documentos de instrução, a ficha de candidatura deve ser entregue, pessoalmente, no Balcão Único da Câmara de Santo Tirso.
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contas de
santo tirso
de boa saúde
As contas de 2016 espelham que Santo
Tirso está de boa saúde a nível financeiro. A gestão da Câmara Municipal liderada por Joaquim Couto permitiu obter
uma execução orçamental “histórica”,
com uma taxa de execução a atingir os
90 por cento, e um superavit de 2,2 milhões de euros. Em três anos de mandato, a dívida de Santo Tirso foi reduzida
em 10 milhões de euros.

Não menos relevante é o facto de a consolidação das contas municipais ter sido alcançada sem prejuízo social. Desde
que se iniciou o ciclo autárquico 20132017, Santo Tirso tem vindo a reforçar a
política de amortecedores sociais, sendo mesmo, de entre todos os concelhos
da Área Metropolitana do Porto, do Vale
do Ave e do Vale Vizela, aquele que mais
medidas de natureza social dispõe para
aliviar os orçamentos familiares.

Rigor, transparência e responsabilidade
na gestão municipal. É desta forma que
se podem resumir os resultados obtidos
nas contas de gerência de 2016.
“São números que traduzem um caminho trilhado no início do mandato e
não são meramente conjunturais; são
o produto de opções políticas rigorosas e equilibradas, avessas a megalomanias e a aventureirismos, num tempo
particularmente difícil para as Câmaras
Municipais”, defendeu o presidente da
autarquia, Joaquim Couto.

sabia que

O relatório de contas de 2016 foi
aprovado em reunião do executivo da Câmara Municipal de Santo
Tirso, sem qualquer voto contra.
Os vereadores da coligação PSD/
PPM abstiveram-se.

prazos de pagamento
2013 PARA 2016

145 dias
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para

25 dias

despesa total

caiu 13,9%
dívida

dívida
a curto prazo

2013 PARA 2016

35 milhões €

2013 PARA 2016

12,7 milhões €

25 milhões €

7 milhões €

água desce
Com as contas equilibradas, a Câmara de Santo Tirso conseguiu reduzir até
15 por cento a tarifa variável da água
no concelho, fazendo um esforço financeiro de 200 mil euros. Trata-se de
uma medida universal, que atinge todos os consumidores, mas tem uma
maior prevalência nas famílias com rendimentos médios. No caso concreto de

1º Escalão

2º Escalão

15%

um agregado familiar composto por dois
adultos e duas crianças, com um consumo médio mensal de 20 metros cúbicos de água, a redução da tarifa variável
atinge um valor de quase 50 euros/ano.
A fatura com os novos preços da água
chegou aos consumidores no início de
maio, referente ao mês de abril.

3º Escalão

-15% -15% -15%

4º Escalão

-3%
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POLÍTICA

de proximidade
durante o atual mandato, a câmara de santo tirso promoveu o
diálogo e o contacto com a população e os presidentes de junta de freguesia do concelho, de forma constante. primeiro com
a realização de reuniões do executivo municipal descentralizadas, depois com reuniões e visitas técnicas ao terreno em todas
as freguesias. em 2017, joaquim couto iniciou mais um ciclo de
“presidências abertas”, criando um clima franco e aberto, para
discutir problemas da população e da freguesia.
o objetivo? diminuir a distância que muitas vezes existe entre
a população, o presidente da câmara, os vereadores e as juntas de freguesia.

uf carreira e refojos
Na “presidência aberta” realizada a 1 de abril à
União de Carreira e Refojos, presidida por Luciano
Cruz, o presidente da Câmara deu conta do investimento que está previsto na área do saneamento,
nomeadamente em toda a Zona do Vale do Leça,
no valor de 2,6 milhões de euros. O concurso público já foi aberto, esperando–se as obras possam
começar dentro de pouco tempo. A par do investimento nesta área, Joaquim Couto revelou que a
Câmara vai avançar com a beneficiação de três das
principais ruas que constituem a rede viária local,
nomeadamente com a atribuição de um subsídio à
União de Freguesias para a pavimentação e conclusão da Rua de Lavatães, em Refojos, no valor de
60 mil euros, a pavimentação da Rua de Frinjos e
Rua das Mourenças, principal ligação viária entre
Carreira e Refojos, no valor de 100 mil euros.
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uf areias, sequeirô, lama e palmeira
A requalificação de um troço da Estrada Municipal
510–1, em Sequeirô, foi uma das obras anunciadas por
Joaquim Couto na “presidência aberta” à União de Freguesias de Areias, Sequeirô, Lama e Palmeira, a 18 de
março. Entretanto, a obra já está no terreno. “Estamos
a falar de uma obra muito importante, dado tratar–se
de uma via muito utilizada pela população e que necessita de ser requalificada”, sublinhou o autarca, acompanhado por Eurico Tavares, presidente da União de
Freguesias. Em andamento estão também os projetos
de requalificação do Parque Pinto Leite e os acessos ao
Instituto Nun’Alvres.

uf lamelas e guimarei
A visita à União de Freguesias de Lamelas e
Guimarei, a 11 de fevereiro, marcou a primeira
“presidência aberta” de 2017. Depois do forte
investimento em saneamento básico realizado
no início de mandato, a Câmara de Santo Tirso
anunciou que irá resolver outra das reivindicações locais: requalificar a sede da União de
Freguesias, situada em Lamelas, liderada por
Lurdes Santos. Em curso, estão obras de pavimentação em algumas vias, como é o caso da
Rua da Serra, já concluída, ou a da Rua da Veiga
do Leça, prestes a arrancar.

uf santo tirso,
couto (sta. cristina e s. miguel) e burgães
A 20 de maio, o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
anunciou a requalificação da Avenida Abade Pedrosa, em Santa Cristina do Couto, numa visita ao local, com o presidente da
União de Freguesias, Jorge Gomes. As obras arrancaram duas
semanas depois, naquele que é um investimento da autarquia
na ordem dos 300 mil euros. A intervenção, de aproximadamente um quilómetro, desde o lugar do Outeiro até à Abelha,
inclui a Rua do Bacelo. Para além do alargamento da via, a requalificação prevê a intervenção ao nível da drenagem de águas
pluviais com construção de novas infraestruturas, melhoria dos
pavimentos com a substituição dos cubos de granito por betão
betuminoso e colocação de sinalização vertical e horizontal.
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SANTO TIRSO
NO ROTEIRO DAS

empresas

PRÓXIMO DAS EMPRESAS, O PRESIDENTE DA CÂMARA
DE SANTO TIRSO, JOAQUIM COUTO, TEM ESTADO EM
CONTACTO PERMANENTE, NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E
MEIO, COM AS EMPRESAS DO CONCELHO. “NÃO SOU UM
PRESIDENTE DE GABINETE. GOSTO DE ANDAR NO TERRENO,
OUVIR AS PESSOAS, SABER OS SEUS PROBLEMAS, PARA
AJUSTAR AS POLÍTICAS MUNICIPAIS”, JUSTIFICA.
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velpor
É um dos principais players europeus de
veludo e pele sintética para a área da
moda, tecidos técnicos, estofos e transportes, e está localizada na freguesia de
Água Longa, em Santo Tirso. Com o objetivo de se tornar líder de mercado, a
Velpor vai investir, nos próximos dois
anos, dois milhões de euros em equipamentos de alta tecnologia e criar 10 novos postos de trabalho.

ayeme cozinhas
Marca própria registada na produção
e comercialização de móveis de cozinha, casa de banho e roupeiros, a Ayeme/Trancar conta atualmente com 45
colaboradores, mas pretende aumentar
as instalações em breve, criando novos
postos de trabalho. Com um volume de
faturação de 3,2 milhões de euros, a empresa quer incrementar este valor em 10
por cento, como tem sido habitual nos
últimos anos.

tac
A TAC – Creative Manufacturing, empresa sediada
na Zona Industrial de Várzea do Monte, conta atualmente com 60 trabalhadores. Esta indústria de vestuário de malha circular exterior exporta 98% do que
produz, para mercados de todo o mundo. Por ano,
produzem–se nesta empresa cerca de 300 mil peças
de materiais finos e delicados, que têm como destino
mercados tão diversificados como os Estados Unidos, Japão, Bélgica, Holanda ou Suécia. Em 2016, a
TAC criou 14 novos postos de trabalho, um número
com condições de aumentar.
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aposta na

VIGILÂNCIA
E FISCALIZAÇÃO

Até 30 de setembro, Santo Tirso tem no tereno um Dispositivo Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, com 23
equipas e cerca de 90 elementos. Este ano, uma das novidades é a entrada em funcionamento da Equipa de Intervenção
Permanente (EIP) dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, que se
junta às duas outras EIP já existentes no concelho. Com este
esforço, a Câmara de Santo Tirso quis melhorar o sistema de
vigilância e deteção de incêndios, reforçar a fiscalização e garantir uma primeira intervenção rápida e eficaz.
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sabia que...
A Câmara de Santo Tirso tem no terreno um investimento de quase 130 mil euros para a beneficiação
da rede viária florestal do concelho e limpeza de
vegetação. Estão a ser requalificados 45 quilómetros de caminhos florestais e foram feitas limpezas numa área total de 30 hectares. Entre março
e abril, mais de mil proprietários foram notificados
para limpeza dos seus terrenos.

“orgulho”
nos
soldados
da paz
Foi instituído por Joaquim Couto e atualmente continua a ser
um marco de homenagem aos homens e mulheres das três corporações de bombeiros do concelho. O Dia Municipal do Bombeiro realizou-se a 20 de maio, numa altura em que a Câmara
Municipal de Santo Tirso apoia com cerca de 200 mil euros por
ano os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, os Bombeiros
Voluntários Tirsenses e os Bombeiros Voluntários de Vila das
Aves. “Enquanto presidente da Câmara Municipal, tenho orgulho em todas as mulheres e todos os homens das três corporações de bombeiros”, sublinhou Joaquim Couto na cerimónia.

cartão
municipal do
bombeiro

A Câmara de Santo Tirso lançou, em junho, o Cartão Municipal do Bombeiro. Com esta medida, criou-se um conjunto de
benefícios para os elementos que compõe as três corporações
do concelho. “A proteção de vidas humanas e bens em perigo
é, muitas vezes, conseguida por atos de coragem e abnegação dos Bombeiros”, elogia o presidente da autarquia, Joaquim
Couto, justificando, assim, a medida.
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santo tirso
a
educação
APOIA
material
escolar
para todos

Depois do Ministério da Educação ter
anunciado a distribuição gratuita dos livros escolares do 1º ciclo, a Câmara decidiu comparticipar a aquisição de material
escolar. Assim, pela primeira vez em Santo Tirso, todos os alunos do 1º ciclo do
concelho, sem exceção, vão receber um

“cheque escolar”, no valor de 25 euros,
para adquirir material escolar nas livrarias do concelho. A medida da Câmara
passa, assim, a ser universal, dado que,
até agora, apenas os alunos dos escalões A e B tinham acesso a este apoio
socioeconómico.

combate
ao insucesso escolar
Combater o insucesso escolar no concelho é o objetivo de um protocolo celebrado entre a Câmara de Santo Tirso,
as escolas do concelho e a Área Metropolitana do Porto. O acordo permitirá
criar um Centro Local dedicado à temática e potenciando o recurso dos alunos
a ferramentas tecnológicas inovadoras.

computadores
para escolas
Trinta e duas escolas do 1º ciclo e jardim de infância receberam
49 computadores da Câmara de Santo Tirso. A medida insere–
se na política da autarquia de aposta na Educação e de munir
as escolas com equipamentos informáticos existentes, com vista a melhorar a aprendizagem dos alunos.
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Denominado “+Aprendizagens, Equidade
e Inclusão”, este plano envolve os Agrupamentos de Escolas Tomaz Pelayo, D.
Dinis, D. Afonso Henriques e S. Martinho, bem como a Escola Básica da Ponte.
Ao todo, estamos a falar de um projeto
cujas ações envolverão 1935 alunos e 32
escolas de Santo Tirso.

o município
de santo tirso
está presente nas
redes sociais

Para uma maior proximidade com a população,
a Câmara Municipal de Santo Tirso tem vindo
a apostar na divulgação da informação nas redes sociais, desde o facebook, ao youtube, até
à maior rede social de fotografias: o Intagram.
Agora, não tem como dizer que não saber o que
andamos a fazer e a planear para Santo Tirso.
Siga-nos e faça-nos chegar as suas sugestões.
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JOAQUIM COUTO • PRESIDENTE DA CÂMARA DE SANTO TIRSO

“SANTO TIRSO ESTÁ NO MAPA
REGIONAL E NACIONAL”
três anos e meio após ter assumido os destinos da câmara de santo tirso, joaquim
couto mostra–se satisfeito com o trabalho desenvolvido. orgulha–se do município
ser, entre 36 concelhos, um dos que maiores
apoios sociais tem para a população e com o
facto de santo tirso ser cada vez mais procurado para a instalação de empresas. a par
disso, a projeção cultural e turística que o
concelho tem vindo a assumir projetam santo tirso no contexto regional e nacional.
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a três meses de terminar este
mandato, que balanço é que
faz do trabalho realizado?

TEM A
PALAVRA

Muito positivo. Em 2013, definimos como
prioridade a coesão social, o apoio ao
emprego, às empresas e às famílias. Das
10 ideias e 100 medidas que nos propusemos a cumprir, podemos verificar que a
maioria delas está no terreno.

na área da coesão social, tem
dito que santo tirso é um dos
municípios com maior número
de apoios sociais da região. o
que o leva a dizer isso?

Fizemos um estudo objetivo sobre as
medidas sociais em vigor em Santo Tirso e nos concelhos que integram a Área
Metropolitana do Porto, a Comunidade
Intermunicipal do Ave e a Comunidade
Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Chegámos à conclusão que, destes 36 municípios, Santo Tirso é de longe aquele
que mais apoios sociais disponibilizou à
população. Temos apoios sociais universais, ou seja, para toda a gente — como
as vacinas para os bebés, o programa Mimar, a descida do IMI e do IRS —, e temos
medidas de descriminação positiva para
os mais carenciados —, como o subsídio
municipal ao arrendamento, o SOS Casa,
entre outros.

“Criámos um pacote fiscal muito agressivo
de apoio ao investimento e,
consequentemente, à criação de emprego“

mas em que posição se encontra santo tirso nesse estudo?

Para ter uma ideia, o Município que mais
se aproxima de nós é Fafe, com cerca de
25 medidas de apoio social. Santo Tirso
tem 50. Portanto, estes números desmentem o que alguns querem fazer crer
de que Santo Tirso está pior do que os
outros municípios à volta.

possível avançar com outras medidas,
entre elas a redução da tarifa variável da
água, em cerca de 15 por cento, que é
também uma medida de grande alcance
para as famílias do nosso concelho.

a dívida em 10 milhões. Depois, definimos prioridades ao nível da ação social,
lançando programas estratégicos. Em
2017, chegámos ao momento em que foi

O contexto nacional e europeu alterou-se, principalmente nos últimos dois
anos, permitindo a geração de mais emprego. A nível concelhio, para além da

recentemente, o instituto de
por que razão é que a câmara emprego e formação profissiosó reduziu a tarifa variável da nal revelou que em três ano e
água este ano?
meio, o desemprego desceu
Um orçamento municipal não estica. 51,9 por cento no concelho. uma
Primeiro, foi necessário fazer um equi- descida acima da média naciolíbrio económico e financeiro da Câma- nal. na sua opinião, o que conra. Recordo que em três anos, baixámos tribuiu para estes números?

dinâmica das nossas empresas que conseguiram fazer face à crise, a Câmara
atacou o problema com medidas muito
concretas. Primeiro, criámos um pacote
fiscal muito agressivo de apoio ao investimento e, consequentemente, à criação
de emprego. Isso significou, redução e
isenção de taxas e de impostos no valor
de oito milhões, nos últimos três anos.
Em 2015, criámos o Invest Santo Tirso,
um gabinete que passou a facilitar, do
ponto de vista burocrático a vida das
empresas. Quer aquelas que quiseram
expandir–se, quer as novas que se quiseram instalar em Santo Tirso. Em terceiro
lugar, apostámos na diplomacia económica e na captação de novas empresas
para o concelho, demonstrando que o
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nosso Município é atrativo.

foram as chaves do sucesso?

Penso que sim. Com estas três vertentes,
conseguimos passar a ideia de que vale
a pena investir em Santo Tirso, porque
a Câmara apoia e estimula esse investimento. Por outro lado, temos vindo a trabalhar a imagem de Santo Tirso, numa estratégia que pretende que o Município se
afirme a nível regional e nacional.

a aposta da câmara nas áreas
empresariais tem contribuído
para captar a instalação dessas empresas?

Tem havido um boom de investimento
empresarial no nosso Município. Também
porque a Câmara está a desenvolver um
programa de requalificação das áreas empresariais, a norte e a sul da A3, e junto à
A41. Está em curso o projeto de reorganização de toda a área empresarial entre
as freguesias de Agrela e Água Longa. Já
fizemos intervenções na Zona Industrial
de Fontiscos, temos trabalhado as zonas empresariais de Vila das Aves, Vila
Nova do Campo, Além Rio, Alto da Cruz,
a Poupa, Várzea do Monte e Argemil. Ou
seja, temos um conjunto vasto de territórios aptos à instalação industrial, mas
temos também um conjunto de empresas
devolutas que estão a ser ocupadas com
novos negócios. São disso exemplo a Macosmi, que está instalada numa empresa
antiga da Fernando Pinheiro da Rocha, a

Lismânia que vai instalar–se em Rebordões numa fábrica que está devoluta, a
Hotelar que vai instalar–se em 25 mil metros quadrados da antiga Fábrica de Fiação e Tecidos do rio Vizela, a Fábrica de
Figueiredo onde está a ser instalado um
projeto agroalimentar, a antiga Vale Tábuas, que vai agora ser o espaço da Copo
Têxtil…

torneios nacionais. Estamos prestes a
inaugurar a Praia Urbana de Santo Tirso que, com toda a certeza, vai ser utilizada pela população do concelho, mas
também por pessoas da região… Haveria
muitos mais exemplos para dar. Santo
Tirso está no mapa regional e nacional.

Não são precisas novas áreas empresariais para além daquelas que estão definidas em PDM. Q uem defender a criação de
novas áreas empresariais em áreas classificadas como reserva ecológica nacional
e reserva agrícola é porque desconhece o
território e a realidade do concelho.

midade, com todas elas. Acabámos com
os conflitos que existiam entre a Câmara
Municipal e algumas juntas de freguesia, sobretudo por motivos de diferença
partidária. Criámos critérios transparentes e objetivos para a atribuições de
subsídios, por forma a que exista clareza
nas decisões que a Câmara toma. De tal
modo, que hoje em dia as deliberações
da Câmara são tomadas, quase sempre,
por unanimidade.

como é que tem sido a sua
relação, ao longo deste manconclui–se que, por enquanto, dato, com as instituições do
não são precisas novas áreas concelho?
empresariais?
Tem havido um relacionamento de proxi-

santo tirso ganhou projeção?

Sem dúvida. Não só na área empresarial,
mas também na Cultura e no Turismo.
Conseguimos construir a sede do Museu
Internacional de Escultura Contemporânea com dois arquitetos de renome mundial. Apostámos nas festas da cidade,
as Festas de S. Bento, de forma a atrair
a juventude e muito público de fora do
concelho. Criámos o Mercado Nazareno
que hoje é um evento que atrai milhares
de espanhóis ao Município. Estamos a
criar um skate parque capaz de dar respostas aos anseios da população jovem
local, mas com capacidade para acolher

tem havido, por isso, uma convivência democrática com a
oposição?
No início foi um pouco turbulenta, porque acho que havia uma ideia errada
sobre o novo presidente da Câmara. À
medida que foram percebendo que havia espaço para dialogar e consensualizar
posições, o relacionamento melhorou.
Hoje, há democracia em Santo Tirso.

“Em 2017, chegámos ao
momento em que foi possível
avançar com outras medidas,
entre elas a redução da tarifa
variável da água, em cerca de
15 por cento”
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“Temos apoios sociais universais,
ou seja, para toda a gente e temos
medidas de descriminação positiva
para os mais carenciados”

“atraso nos fundos
adiaram
arranque de obras”
temos vindo a assistir ao lançamento de uma série de obras estratégicas. porquê só agora?
Por duas razões. Quando tomámos posse,
assumimos que a ação social era a nossa
prioridade, para fazer face à crise que as
famílias estavam a viver e, por isso, grande
parte do orçamento municipal destinou–
se a medidas de apoio à população. Depois, por causa dos atrasos na chegada dos
fundos comunitários do Portugal 2020,
uma responsabilidade do anterior governo.
Contudo, recordo em que no final de 2013
e durante 2014 conseguimos recuperar
um conjunto de investimentos do anterior Quadro Comunitário de Apoio, através
do overbooking, que nos permitiu realizar
obras: a nova esquadra da PSP, terminar os
centros de saúde de Areias e S. Martinho
do Campo, construir a sede do MIEC, requalificar a Quinta de Fora para a Escola
Profissional Agrícola Conde de S. Bento…

e sobre os fundos do portugal
2020?
As obras que temos no terreno estão atrasadas cerca de 18 meses, por causa da
ausência de fundos comunitários. Ainda
assim, é bom que se saiba que Santo Tirso foi dos municípios da Área Metropolitana do Porto que mais rápido andou na

apresentação de candidaturas de projetos
ao Portugal 2020. Ou seja, fizemos o trabalho de casa. Tínhamos os projetos prontos e concluídos. Mal os concursos abriram,
avançámos com as candidaturas e conseguimos os financiamentos. É por isso que,
atualmente, temos muitas obras em curso.

sede do Museu Internacional de Escultura
Contemporânea. A questão que se colocou quando aqui cheguei foi: não havendo
financiamento dos fundos comunitários
para arrancar com o projeto, fazia sentido
tirar do orçamento municipal seis milhões
de euros para o executar? Considerámos
que não. Que existiam outras prioridades.

este atraso também se está a
refletir nos projetos de alarga- e agora com o portugal 2020?
mento da rede de água e sanea- O cineteatro é o exemplo de um equipamento que apresentou?
mento que deve assumir uma estratégia
Exatamente. Tínhamos os projetos prontos, em parceria com as Águas do Norte,
mas os concursos não abriram nas datas
que estavam previstas. Por exemplo, no
saneamento temos atualmente um concurso público a decorrer, no valor de seis milhões de euros, para que a rede de esgotos
avance. O problema é que o concurso foi
aberto em maio, quando deveria ter aberto em junho de 2016. Estamos atrasados
um ano, por responsabilidade das entidades que gerem estas questões.

um dos projetos que herdou foi
o do cineateatro. por que não
avançou com a obra?
Este projeto de recuperação do cineteatro foi criado antes da existência da nave
cultural da Fábrica de Santo Thyrso e da

regional. O projeto de recuperação custa
seis milhões de euros. A sua gestão custará milhares de euros anualmente. Por isso,
faz sentido que a gestão deste equipamento cultural seja inserida numa estratégia metropolitana, capaz de rentabilizar
o espaço. Caso isso não aconteça, podemos estar a criar um elefante branco. Ou
seja, eu acho que o projeto tem viabilidade se for encarado no âmbito metropolitano. Caso não seja possível, teremos de
reformular o projeto, pois não queremos
hipotecar o futuro financeiro da Câmara.
Essa é uma questão em aberto e que deve
ser colocada à população. A seguir às eleições, a população deverá dizer se quer recuperar o cineteatro com um projeto que
custa seis milhões, ou se quer adaptá–lo
às necessidades do Município.
TEM A PALAVRA • EDIÇÃO 7 • 2017
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R ECEITA DO SANTO TI RSO A RI R A FAVO R
DA CAI D – COO PER ATIVA D E APO I O À I NTEG R AÇÃO DO D EFI CI ENTE

CANTAR DOS R EI S N O ÁTRI O DA CÂMAR A

I I S EMANA CU LTU R AL
DO CO LÉG I O D E LO U R D E S
COM CU CA ROS ETA

S IMU L ACRO D E I N CÊN D I O N O ÂM B ITO DO PL AN O DA PROTEÇÃO CIVI L
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CARNAVAL 2017
DESFILE DAS ESCOLAS
E INSTITUIÇÕES DO CONCELHO

GALERIA

11 ª ED I ÇÃO DA PALH ETA B EN D ITA

GALERIA • EDIÇÃO 7 • 2017
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VI S ITA D E J OS É SÁ FER NAN D E S AO M I EC

EN CO NTRO D E AUTOCAR AVAN I STAS

CAM I N HADA CO NTR A OS MAU S TR ATOS NA I N FÂN CIA
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CO N CERTO DO G RU PO OS SO VAI DOSO

N O ITE S TI RS EN S E S N O CCMVA

D IA D I OCE SAN O DA J UVENTU D E

EXPOS I ÇÃO D E ARTE SACR A
DO ARTE SÃO D ELFIM MAN U EL
GALERIA • EDIÇÃO 7 • 2017
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alberto carneiro

FOI UM
VISIONÁRIO
EXCECIONAL
“Perdeu–se um homem à frente do seu
tempo, inteligente e com uma visão excecional; o grande mentor do Museu
Internacional de Escultura Contemporânea”. Foi desta forma que o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso,
Joaquim Couto, recordou Alberto Carneiro, um dos maiores artistas portugueses do século XX, falecido no dia 15
de abril.
A notícia foi recebida em Santo Tirso
com grande consternação, um concelho
com o qual Alberto Carneiro tinha uma
relação de profunda afetividade, tendo
sido o grande ideólogo do Museu Internacional de Escultura Contemporânea.
“Era um visionário excecional, retilíneo e
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forte nas relações pessoais”, lembra Joaquim Couto.
Foi em 1990 que Alberto Carneiro abordou Joaquim Couto, que nessa altura era
também presidente da autarquia, com “o
sonho genial” de fazer um museu ao ar livre com esculturas de todo o mundo. Volvidos 27 anos, o Museu Internacional de
Escultura Contemporânea tem 54 obras
dispersas por vários espaços públicos de
Santo Tirso, sendo apoiado por um edifício sede da coautoria dos arquitetos Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura.
Por essa ligação, a Câmara Municipal de
Santo Tirso aprovou um voto de pesar
pelo desaparecimento do artista.

obra em santo tirso
A obra de Alberto Carneiro está representada na Praça Camilo Castelo Branco, onde o escultor tem “Água
sobre terra” e “O barco, a lua e a montanha”, duas
obras que integram o acervo ao ar livre do Museu Internacional de Escultura Contemporânea.

QUARTEIRÃO
CULTURAL

Alberto Carneiro procurou incessantemente, uma arte ‘primitiva’ e primordial, com um cunho meditativo de traços orientais. O artista descobriu cedo uma forte ligação à natureza,
àquilo a que chamava a ‘personalidade’ das árvores, o vínculo às coisas concretas, e a dimensão corporal dos ofícios”.

Marcelo Rebelo de Sousa,
Presidente da República

Um escultor que estilizou a natureza e com
o qual o natural passava a ter o estatuto e
arte. Alberto Carneiro trouxe uma autêntica revolução à escultura”.

Eduardo Souto de Moura,
Arquiteto e antigo aluno
de Alberto Carneiro

Com uma voz singular combinou a arte com elementos da natureza e marcou as artes visuais
em Portugal a partir da década de 60”.

Luís Filipe Castro Mendes,
Ministro da Cultura

centro de artes
alberto carneiro

Alberto Carneiro é o caso surpreendente de um homem que
se faz artista sem nunca deixar de ser homem na sua plenitude, inventando novas formas de pensar, agir e reinventar
a relação da arte com a vida e da arte com o mundo”.

João Fernandes,

Subdiretor do Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia

Sem sombra de dúvida, um dos maiores artistas portugueses
do século XX. Marcou o sentido da arte portuguesa e tudo o
que foi feito depois dele. Foi, porventura, o artista que mais
trouxe uma renovação à escultura em Portugal”.

Bernardo Pinto de Almeida,
Crítico de arte

Em setembro, deverão arrancar as obras
de construção do Centro de Artes Alberto Carneiro, na Fábrica de Santo Thyrso. Um projeto orçado em 1,3 milhões de
euros e que servirá para acolher o espólio – esculturas e desenhos – que Alberto Carneiro cedeu ao Município. Numa
entrevista à Revista Municipal de Santo
Tirso, no início de 2015, quando questionado sobre a sua afetividade ao concelho, Alberto Carneiro respondeu: “Estou
interessado em deixar a minha obra a
Santo Tirso. O que está combinado é fazer–se um museu para a minha obra. Mas
quero dizer que todo o meu trabalho é
feito de graça. Ofereci o meu trabalho,
porque achei que o deveria fazer”.
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miec

já é uma referência

NACIONAL E
INTERNACIONAL
Dia 21 de maio de 2016. Santo Tirso fazia
história ao inaugurar a sede do Museu Internacional de Escultura Contemporânea.
Um ano volvido, 15 mil visitantes depois,
Santo Tirso afirmou–se como Capital da
Escultura Contemporânea em Portugal e
é o destino escolhido por visitantes dos
quatro cantos do mundo para conhecer a
obra da coautoria de Eduardo Souto de
Moura e Álvaro Siza Vieira.

Este equipamento cultural, salienta o presidente da Câmara Municipal, “tem levado
o nome de Santo Tirso além-fronteiras,
projetando o nosso Município a nível nacional e internacional”. Isso, obviamente,
“grangeia investimento, emprego e qualidade de vida. É um projeto que muito nos
orgulha e que esperemos que a população de dentro e fora do concelho continue a glorificar”, realçou Joaquim Couto.

SABIA QUE…
Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Finlândia, Noruega, Rússia,
Espanha, França, Inglaterra… Estes são apenas alguns dos países
de origem dos milhares de visitantes que já passaram pelo Museu
Internacional de Escultura Contemporânea.
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aniversário
Para assinalar o primeiro aniversário do Museu Internacional de Escultura Contemporânea, a Câmara de Santo
Tirso promoveu, entre 18 e 21 de maio, dezenas de iniciativas, dirigidas a todos os públicos. Oficinas lúdico e pedagógicas para os mais novos, visitas guiadas e um concerto
protagonizado por Teresa Salgueiro.

exposição do autor
da “cruz alta”
do santuário de fátima
Até 1 de outubro, o escultor alemão Robert Schad, autor da magnificente “Cruz
Alta” do Santuário de Fátima, vai ter um
vasto leque de obras expostas na sede o Museu Internacional de Escultura
Contemporânea. “Entre Tempo”, nome
da exposição, aborda o lapso transitório entre a perceção da visão e a configuração espectral da realidade – um

tempo indeterminado –, simbólico, que,
segundo o artista, “não pode ser medido senão pela sua qualidade, por linhas
que se agregam e desagregam em conveniências fluídas. Uma ordem intuitivamente percetível que só se manifesta
nos intervalos da visibilidade, na aceleração construtiva de uma encenação da
teatralidade do gesto”.
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SANTO TIRSO
CAPITAL DA

guitarra

Salas cheias, aplausos do público aos artistas, satisfação dos artistas que participaram na 24ª edição do Festival Internacional
de Guitarra. Santo Tirso voltou a ser a “Capital da Guitarra”, entre
19 de maio e 3 de junho, com sete grandes concertos.
Da Rússia à Suécia, passando pela Alemanha, Argentina e Estados Unidos, Santo Tirso recebeu mais de 10 artistas de todo o
mundo, espalhados por várias salas do concelho. Lisboa String
Trio, Ricardo Gallén e Rovshan Mamedkuliev foram alguns dos
artistas em cartaz, demonstrando que a cultura continua a ser
uma aposta da Câmara de Santo Tirso e que a qualidade da
programação artística, da responsabilidade da Artave, permanece uma referência.
À semelhança de anos anteriores, este festival de cariz multicultural representou, por um lado, a guitarra clássica, e, por
outro lado, contou com várias incursões, com fusões entre a
música clássica, o jazz, as novas expressões, trazendo também
música muito experimental, virada para o grande público.
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É um dos eventos de referência na agenda musical de Santo Tirso. Promovido pela Câmara Municipal, em parceria
com a 1Bigo, o “Sonoridades” trouxe ao Centro Cultural
Municipal de Vila das Aves, entre fevereiro e maio, um
ciclo de concertos pautado por grandes espetáculos. Em
destaque, os novos valores da música nacional, não esquecendo os nomes consagrados da música portuguesa.
Pelo palco do “Sonoridades” passaram The Black Zebra,
Peixe: Avião, Dan Riverman e Lince.

the black zebra
A banda de Santo Tirso, constituída pelos
irmãos Hugo e Nuno Machado, fez as
honras de abertura da segunda edição do
“Sonoridades”. No dia 18 de fevereiro, o
palco do Centro Cultural recebeu o espetáculo de lançamento e apresentação do
seu disco de estreia, “Nonsquare”.
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CICLO DE

jazz

Entre fevereiro e julho, o Ciclo de Jazz
regressou a Santo Tirso para assinalar a
sua IX edição. Promovida pela Câmara
Municipal em colaboração artística com
a Associação Porta-Jazz, a iniciativa é já
uma referência no concelho, e convida
os amantes deste estilo musical a desfrutar de espetáculos diferentes entre
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si, mas com um denominador comum: a
paixão pelo jazz.
Pedro Neves Trio, Sinopse de João Paulo Rosado, Renato Dias Trio, AP Quarteto e Rui Filipe Freitas Sexteto foram os
nomes escolhidos no âmbito da programação de 2017.

geão
mini
fest
santo tirso
amigo das crianças

foi o primeiro festival em santo tirso exclusivamente dedicado às crianças. o geão mini fest, promovido pela câmara
municipal, juntou centenas de pequenotes, num dia repleto de atividades lúdico–pedagógicas e muita animação.
Pinturas faciais, jogos tradicionais, workshops de ciência, teatro musical e atividades radicais preencheram o dia dos mais
novos, na primeira edição do “Geão Mini
Fest”. A 3 de junho, a Quinta de Geão foi
o palco de um verdadeiro festival, uma estreia na agenda cultural do concelho, como

explicou o presidente da Câmara de Santo
Tirso, Joaquim Couto: “Esta foi uma iniciativa de raiz pensada para as crianças e
que integra um programa vasto de atividades, nomeadamente ao ar livre, neste belo
espaço junto à Biblioteca Municipal, onde
irá nascer o Parque Urbano de Geão”.
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prémio
camões
2017

homenageado
em santo tirso
Recebeu o Prémio Camões, o maior galardão literário dedicado
em língua portuguesa, em junho. Três meses antes, o escritor
Manuel Alegre foi o grande homenageado da iniciativa “Poesia Livre”, deixando rasgados elogios à iniciativa da Câmara de
Santo Tirso: “Nunca vi sítio nenhum levar tanta gente à poesia
e levar a poesia a tanta gente, portanto o que Santo tirso está a fazer é uma coisa única no país, na Europa e no mundo”.
Durante 18 dias, mais de 50 atividades integraram o programa “Poesia Livre 2017”, no âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Poesia. Sob o mote “E o grito se fez verbo”, tema
inspirado na escrita de Manuel Alegre, a iniciativa envolveu escolas, associações e comunidade local.
Marcado pelo seu caráter eclético, o programa contou com
exposições; declamação de poemas em autocarros, escolas,
comboios; recitais de poesia; oficinas criativas; palestras e um
peddy paper literário.
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SANTO TIRSO MARKET

uma marca
de sucesso

A Fábrica de Santo Thyrso foi recuperada dentro de uma lógica de dinamização
cultural daquele quarteirão. Em 2014, a
Câmara criou o Santo Tirso Market, um
evento dedicado à moda e inovação que
pretendia ser um marco de atratividade
de gente de dentro e de fora do concelho. À terceira edição, confirmou–se que
a aposta está ganha. Milhares de pessoas passaram, no dia 10 de junho, por
Santo Tirso.
Numa versão mais “verde”, alimentação
saudável, exercício físico e cosmética orgânica, o Santo Tirso Market voltou à Fábrica
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de Santo Thyrso. Não esquecendo a moda,
a edição deste ano contou com a parceria
de umas das mais conhecidas bloggers de
moda, Maria Guedes, que consigo trouxe
inúmeras marcas de todo o país.
“Esta é uma iniciativa com a qual procuramos promover o Município, dar a conhecer este espaço e todo o seu projeto
criativo e cultural e, simultaneamente, dinamizar a economia local. É, no fundo, a
oferta de um programa de fim de semana
diferente daquilo que é habitual”, congratulou–se Joaquim Couto, presidente da
Câmara de Santo Tirso.

SABIA QUE…
A edição deste ano do Santo Tirso Market contou
com a presença de diferentes marcas de Santo Tirso,
nas áreas do vestuário, ourivesaria, acessórios, alimentação, bebidas e produtos locais.
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MERCADO
NAZARENO
projeta
santo tirso
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O Mercado Nazareno já conquistou o país de “nuestros hermanos”. Durante os quatros dias que marcaram o evento que
recria os últimos dias de Jesus, vários foram os turistas portugueses e espanhóis que estiveram em Santo Tirso. “Tivemos a
oportunidade de fazer um pequeno estudo de opinião durante
a iniciativa e muitas das pessoas inquiridas eram da Galiza”, revela o vereador da Cultura, Tiago Araújo.
Uma realidade que mostra a aposta que a Câmara de Santo

Tirso tem feito na promoção do Município além-fronteiras.
“Se ainda havia dúvidas, a quarta edição do Mercado Nazareno comprova a projeção que o concelho está a ter não só
na região, mas também na vizinha Espanha”, congratulou-se
Joaquim Couto.
Entre 14 e 17 de abril, mais de 100 atores e figurantes, cerca de
80 artesãos e gastrónomos e mais de 20 recriações bíblicas transformaram a Praça 25 de Abril numa verdadeira aldeia histórica.
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CASA CHEIA
na grande final

Moda, jovens criadores, 20 candidatos,
um júri de excelência, glamour e muita
animação. Ingredientes mais do que suficientes para lotar a Fábrica de Santo
Thyrso, em mais uma edição do Modatirso. Diva Martins e Vasco Moreira foram
os novos “rostos” do concelho, eleitos
no dia 21 de janeiro.
Depois de vários castings realizados nas
escolas do Município, os 20 finalistas enfrentaram, pela primeira vez, o desafio
de desfilar numa grande passerelle, sob
o olhar atento de um painel de jurados
composto por nomes como os de Katty
Xiomara, Elsa Barreto, Frederico Martins, Manuel Serrão ou Claúdia Jacques.
Os jovens manequins desfilaram peças dos jovens criadores portugueses
Eduardo Amorim, Carolina Machado e
Pedro Neto. Em destaque estiveram
também as peças arrojadas da jovem
criadora espanhola Ara de Rey, que marcou presença pela primeira vez numa gala do Modatirso.
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É uma sensação espetacular, nunca pensei chegar até
aqui, ser escolhida entre milhares. É importante nunca
desistir, continuar sempre a
sonhar e a lutar”.

Diva Martins,

Vencedora 2017

Ainda, estou sem palavras.
Não estava à espera, eram todos concorrentes muito fortes,
muito equilibrados, com ambição, e foi uma iniciativa que
decorreu muito bem.

Vasco Moreira,
Vencedora 2017

santo tirso

A CIDADE
FOTOGÉNICA
no instagram

Foi o título do suplemento P3 do jornal
Público no dia 2 de março: “Santo Tirso, a cidade fotogénica no instagram”,
depois do encontro promovido pela Câmara de Santo Tirso, em parceria com o
grupo Igersporto: o 1º Instameet Santo Tirso.
Durante um dia inteiro, 60 instagramers
nacionais dedicaram–se a conhecer as
54 obras de arte que compõe o Museu
Internacional de Escultura Contemporânea, publicando mais de 400 fotografias naquela que é uma das redes sociais
com mais seguidores em todo o mundo.
A primeira edição do “Santo Tirso Instameet – #artwalkchallenge” elegeu ainda
três vencedores: Elsa Machado Silva; Rui
Fernandes; e Patrícia Jorge Mendonça.

“Quando a arquitetura e a escultura se juntam com a fotografia dá nisto. Quem
não conhece a cidade depois dos projetos dos arquitetos Souto de Moura e Siza
Vieira, autores da sede do Museu Internacional de Escultura Contemporânea,
terá alguma dificuldade em acreditar nesta cidade fotogénica. Se precisas de
ver para acreditar, o melhor é folhear esta galeria. (...) Um dia a instagramar com
as etiquetas oficiais #mmsantotirso e #artwalkchallenge, para agora recordarmos. Bem–vindos à cidade fotogénica.”

Notícia P3 (Público),
3 de março 2017
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campos sintéticos

TRIPLICARAM
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SEMPRE
A MEXER

Em apenas quatro anos, Santo Tirso passa a oferecer aos clubes do Município seis campos sintéticos de futebol de 11, contra os dois existentes em 2013. A oferta triplicou, num esforço
assumido pela Câmara, assente na estratégia de melhorar a
qualidade dos equipamentos desportivos do concelho.
Parque Desportivo Municipal Sara Moreira, União Desportiva
e Social de Roriz, Complexo Desportivo Municipal de Areias,
em fase de conclusão, e Campo Municipal das Agras, em Vilarinho, em fase de arranque. Esta é a localização dos quatro
novos campos sintéticos de futebol de 11 que Santo Tirso tem
e terá disponíveis para associações e clubes até final de 2017.
A estes juntam-se os campos Bernardino Gomes, em Vila das
Aves, e Comendador Abílio Ferreira de Oliveira, em S. Martinho, em funcionamento antes da tomada de posse do atual
executivo camarário.

a saber...
Estima-se que, por ano, cerca de mil atletas federados usufruam dos campos de futebol sintéticos
existentes no concelho de Santo Tirso.
“Foi uma estratégia assumida, na área de desporto, no início de
mandato. Obviamente, não foi possível realizar todas as obras
ao mesmo tempo, mas cumprimos o objetivo de criar quatro
novos campos sintéticos de futebol até ao final do mandato”,
realça o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto,
considerando que se trata “de um salto qualitativo de grande
significado” para os clubes e associações do concelho.
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APOIO A

associações
COM EXAMES MÉDICOS
É mais uma forma de apoiar as associações desportivas do concelho. A Câmara
de Santo Tirso passou a garantir o custo
dos exames médicos a todos os atletas

a saber...
Através de um protocolo com a CESPU-Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, a Câmara de Santo Tirso está em condições de apoiar não apenas os praticantes de
desporto federado e de competição, bem como
as associações desportivas do concelho, desonerando-os de um encargo estimado em cerca
de 45 mil euros/ano.
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nascidos e residentes no concelho que
participam em competições federadas
e não federadas. No total, são cerca de
três mil atletas abrangidos e cerca de 45
mil euros por ano de investimento.
Esta é mais uma medida que demonstra
a preocupação da Câmara de Santo Tirso
na área da promoção da prática desportiva, a que se somam outras já implementadas: o alargamento do Santo Tirso
Ativo – Desporto Sénior a todas as freguesias do concelho, ou o aumento dos
valores dos contratos programas de desenvolvimento desportivo.

praceta das
fontainhas AVES
acolhe BEACH

VOLLEY

A Praceta das Fontainhas, em Vila das
Aves, transformou-se num estádio de voleibol de praia. Entre 9 e 18 de junho, a
Associação Avense – AA78 e a Câmara de
Santo Tirso promoveram a primeira edição
do Aves Beach Volley, com cerca de 150
participantes e dois atletas conceituados

a nível nacional Roberto Reis, do SL Benfica, e “Kibinho”, do SC de Espinho.
Para além das competições de veteranos e por equipas, a iniciativa contou com
um torneio de pais e filhos. Para a Câmara de Santo Tirso, esta iniciativa teve por

objetivo descentralizar eventos relacionados com a prática desportiva, apoiando,
mais uma vez, uma instituição do concelho. Já o presidente da Associação Avense, Filipe Pedrosa, lembrou que este era
um evento para toda a população, conseguindo mobilizar muito público.
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melhor ano
de sempre
para o aves
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No futebol, os jogadores profissionais
e os juniores subiram à primeira divisão. No futsal, a equipa sénior vai jogar,
na próxima época, na Liga Sport Zone.
No vólei, a equipa feminina conquistou
o passe de subida à segunda divisão. A
época 2016/2017 foi a melhor de sempre para o CD das Aves.

jovens, e na construção de um clube
eclético, com muitos sócios, e, por isso
mesmo, com resultados práticos evidentes. É, por isso, muito justa e merecida
esta homenagem, pois o Município tem
muito a ganhar com os feitos do CD
Aves”, elogiou o presidente da Câmara
de Santo Tirso, Joaquim Couto.

A Câmara de Santo Tirso não deixou
passar os feitos em claro e no dia 23 de
maio recebeu todos os atletas, equipa
técnica e dirigentes nos Paços do Concelho, para uma homenagem mais do que
justa. “O Clube Desportivo das Aves tem
sido exemplar na formação das camadas

O momento de louvor contou com a entrega de 125 medalhas e salvas de prata a atletas, equipa técnica, direção do
clube e da SAD do CD das Aves e foi
testemunhado pela massa associativa,
presente na Praça 25 de Abril.

festa
da subida
A festa da subida do CD das Aves à I Liga
fez-se no dia 30 de abril e logo pela manhã, com uma fan zone criada pela Câmara de Santo Tirso, junto ao estádio do
clube, para quem quis assistir em direto
ao jogo que opunha o União da Madeira
e CD das Aves. Apesar de estar a perder,
ao intervalo, por um zero, o clube de Santo Tirso conseguiu dar a volta ao resultado, permitindo que a festa se realizasse.

futuro centro de estágio em 2018
A Câmara de Santo Tirso tem acompanhado o crescimento do futuro
Centro de Estágio do CD Aves, um investimento da SAD avense. Na última visita feita por Joaquim Couto ao local, no início de abril, o autarca realçou o diálogo entre as duas instituições tem sido “excelente”. “A
minha presença aqui significa um estímulo à SAD e ao Clube Desportivo das Aves relativamente ao grande investimento que estão aqui a
fazer”, afirmou.

E depois de um ecrã gigante, um concerto do Quim Barreiros, a equipa de futebol do CD Aves foi recebida em clima
apoteótico não só o aeroporto Francisco Sá Carneiro, mas também na freguesia de Vila das Aves, onde centenas de
adeptos esperavam pela equipa.
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milhares
no
rali
de santo tirso

a adrenalina marcou os
dois dias do rali de santo
tirso, ao qual se juntaram
milhares de pessoas.
Assumindo já grande destaque entre
as provas de Rali nacionais, Santo Tirso
continua a ganhar pontos, desta vez com
uma edição que marca recordes: 79 participantes. O evento contou como prova do Campeonato Regional de Ralis do
Norte, sendo ainda a terceira jornada do
Troféu CIN 2017.
Ao volante de um Mistubishi Lancer Evo
III, André Cabeças foi o grande vencedor
desta edição. “Já tínhamos ficado duas
vezes em segundo lugar na geral do rali
de Santo Tirso, e à terceira, felizmente,
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conseguimos subir ao primeiro lugar.
Sou sempre muito bem recebido aqui
em Santo Tirso. Os troços são do melhor
que eu conheço, e é uma das razões que
me leva a vir de Lisboa para cá”, elogiou.
O Rali de Santo Tirso decorreu nos dias
26 e 27 de maio, contou com uma super-especial noturna, junto à Igreja Matriz, este ano denominada “Santo Tirso
Street Stage”, imagem de marca pela elevada afluência de espetadores. Este ano,
houve ainda um novo troço que passou
pela Nossa Senhora da Assunção.

i

O Rali de Santo Tirso é um evento que, para
além de cada vez mais assumir relevância a nível
nacional, conta com um fator muito importante
de promoção turística do nosso Município”.

Joaquim Couto

O balanço é muito positivo. Viu-se uma moldura
humana fantástica e acabamos por fazer um bom
rali, que penso ter sido do agrado de todos”.

Carlos Guimarães,

Clube Automóvel de Santo Tirso (CAST)
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encontro
de gira volei

O “Encontro Gira-Volei” bateu, este ano,
o recorde de inscrições, colocando Santo Tirso no primeiro lugar dos municípios portugueses com o maior número
de participantes nesta iniciativa. Entre
6 e 8 de junho, o “Encontro Gira-Volei”

decorreu no relvado junto ao Pavilhão
Desportivo Municipal, com a participação dos alunos das turmas de 3º e 4º
anos de todas as escolas do 1º ciclo do
Ensino Básico do concelho.

torneio
de ringe
Mais de 50 equipas de todo o país marcaram presença no XI Torneio Internacional Escolinhas de Ringe, que decorreu
no dia 28 de maio, no estádio do Clube
Desportivo das Aves. O que se pretende, é estimular o convívio entre os mais
pequenos, proporcionando aos cerca de
800 atletas, com idades compreendidas
entre os cinco e os dez anos, um dia diferente. “Esta iniciativa surge exatamente com o propósito de que as crianças
se divirtam a jogar futebol. É a verdadeira festa do futebol”, explica Joaquim
Faria, da Associação de Moradores do
Complexo Habitacional de Ringe, entidade organizadora do Torneio, em parceria
com a Câmara Municipal de Santo Tirso.
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ATLETAS
INTERNACIONAIS
em santo tirso

Mais uma parceria de sucesso entre a
Câmara de Santo Tirso e uma associação
local. Neste caso, o Núcleo Associativo
de Santo Tirso (NAST). A terceira edição
do Santo Thyrso Ultra Trilhos contou para classificação internacional.
Uma prova de corrida de montanha,
entre Santo Tirso e Paços de Ferreira,
desafiou quase dois mil atletas e participantes de países como Afeganistão,
Alemanha, Brasil, Dinamarca, Espanha,
Estados Unidos, França, Japão, Países
Baixos e Ucrânia.
Com vertente competitiva e de lazer, o
STUT integrou diferentes provas, incluindo um Trail Kids destinado a crianças e jovens, que decorreu no dia 11 de
fevereiro, no Parque Urbano Sara Moreira. As restantes provas decorreram no
dia 12 de fevereiro.
Bruno Moreira foi o grande vencedor
masculino do Trail Ultra, de 53 km, a prova mais importante da iniciativa, seguido
de Pedro Sousa e Diogo Fernandes. Na
prova feminina, Ana Gonçalves sagrou-se campeã, seguida de Paula Lage e Jocelina Ferreira.
O Trail Longo, com 28km de distância,
deu a vitória a Bruno Silva, seguido de
Victor Fernandes e Hélder Silva, no setor

masculino. Daniela Russo venceu na categoria feminina, seguida de Elisabete
Santos e Tânia Salgado.
Por sua vez, Manuel Maia conquistou
o primeiro lugar no pódio masculino do
Trail Curto, prova de 17km de distância. Pedro Rocha e Fábio Correia conquistaram o segundo e terceiro lugares,
respetivamente. Na categoria feminina,
Lucinda Sousa sagrou-se campeã, seguida de Ana Sousa e Andreia Amorim.
O Santo Thyrso Ultra Trilhos integrou
ainda uma caminhada de 10km.
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torneio
internacional
de karaté
O karaté esteve em destaque no dia
21 de janeiro, no Pavilhão Municipal de
Santo Tirso, com a realização do Torneio Internacional de karaté 2017. Numa organização do Karate Shotokan de
Vila das Aves – Associação Desportiva
e Cultural, com o apoio da Câmara de

Até outubro, o Parque Urbano Sara Moreira conta com mais uma edição do “UP
Tirso”. Promovido pela Câmara Municipal, em parceria com o Café do Rio/Próxima Adventures e os diferentes ginásios
do concelho, este ano as aulas fitness
gratuitas passam também a decorrer na
Praceta das Fontainhas, em Vila das Aves.

Santo Tirso, este torneio contou com a
participação de 1200 atletas, portugueses e estrangeiros, desde os escalões
de formação ao escalão sénior, à semelhança de edições anteriores. Nigéria,
Índia e Brasil foram alguns dos países
presentes.

“up tirso”
regressa

A esta edição, junta-se um maior número
ginásios do concelho, concretamente os
ginásios: Academia OAMIS, Alive, Cross
Fit Vale do Ave e Clube do Rio, Daniel
Carneiro Health & Fitness, Espaço Chi,
Oficina do Corpo e My Way - Fitness &
Wellness Centre.

campeonato concelhio
de futsal
Cerca de 200 atletas participaram, no
dia 25 de abril, nas finais da Taça do
Campeonato Concelhio de Futsal, que
decorreu no Pavilhão Municipal de Santo Tirso. O Campeonato Concelhio de
Futsal época 2016/2017 contou com
a participação de 15 associações, num
total de 43 equipas. Às finais chegaram
AB92, ACD Lamelas, CRPJ Água Longa,
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AR Sequeirô, AD Tarrio, ADC Reguenga,
FC Rebordões, GD Vale do Ave, UDS
Mamede, AR Lama, FC Monte Córdova,
os Castrinhos, AR Areal, AMCH Ringe
e CD Aves.
A prova foi organizada pelo Campeonato
Concelhio de Futsal, com o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso.

prova de orientação
a contar para ranking
nacional
Santo Tirso estreou-se, nos dias 6 e 7 de maio, no circuito nacional “Portugal City Race”. Promovido pela Câmara Municipal,
em parceria com o Núcleo Associativo de Santo Tirso (NAST),
a primeira edição da prova de orientação urbana “Santo Tirso
City Race” permitiu aos participantes percorrer os diferentes
espaços da cidade, entre o Complexo Desportivo Municipal e
o centro.
O Portugal City Race é composto por 13 provas: Esposende,
Braga, Vila do Conde, Santo Tirso, Vila Real, Leiria, Penafiel,
Tondela, Águeda, Figueira da Foz, Porto, Aveiro e Sesimbra.

trilhos
dos carreteiros
Desde Roriz, passando pela Assunção,
Pilar, Santa Cruz, Rebordões, S. Tomé de
Negrelos e Redundo… até Roriz novamente. Foi este o percurso em BTT do V
Trilho dos Carreteiros, realizado a 30 de
abril, e promovido pela Associação Roriz Aventura, com o apoio da Câmara de
Santo Tirso.
Além das duas provas de BTT, uma de
25 quilómetros e outra de 40, foi ainda
realizada uma caminhada de oito quilómetros. A iniciativa contou com cerca de
650 participantes.
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ESTUDO NACIONAL
COMPROVA

UM DOS

melhores
concelhos
PARA SE VIVER
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TERRITÓRIO
Turismo, negócios e viver são os três itens avaliados no estudo
que mede, anualmente, o impacto da marca de todos os concelhos portugueses. Santo Tirso alcançou um honroso 18º lugar,
entre os 86 municípios da zona Norte.
Já a nível nacional, Santo Tirso ocupa, entre os 308 Municípios
portugueses, a 52.ª posição, tendo subido oito lugares relativamente ao ano de 2016.
Para Joaquim Couto, presidente da Câmara, os resultados agora tornados públicos funcionam “como um forte incentivo para
o executivo municipal manter o rumo iniciado no final de 2013,
em matéria de visão estratégica para a promoção do território”.
O “ranking” da “Bloom Consulting” leva ainda em conta o trabalho desenvolvido pelos municípios no que respeita à atração de turistas e aumento das exportações, duas áreas em que
Santo Tirso tem vindo, paulatinamente, a dar cartas.
“Este estudo revela claramente que o conjunto de eventos e
iniciativas que temos criado, nos últimos três anos, têm contribuído decisivamente para tornar o concelho mais atrativo e mais competitivo. Aquilo que, demagogicamente, alguns
consideram ser festas e festarolas, afinal, é uma estratégia de
promoção com resultados práticos e animadores”, sublinha
Joaquim Couto.
Também ao nível do investimento e exportações (Negócios),
Santo Tirso tem vindo a crescer, por força da capacidade de
internacionalização das empresas do concelho, que atingiram
em 2016 um volume de exportações de 535 milhões de euros.

mais transparência
Santo Tirso subiu 105 lugares no ranking dos municípios mais transparentes em
2016. O resultado foi divulgado pela organização não-governamental Transparência e Integridade, Associação Cívica, que tem como missão combater a corrupção.
Um resultado que traduz o esforço que tem vindo a ser desenvolvido pelo atual
INVESTIMENTO TOTAL
executivo, no sentido de informar e prestar contas à população do concelho.

4 milhões €
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sara moreira

DÁ NOME
A PARQUE
É oficial. O Parque Urbano da Rabada
passou a chamar-se Parque Urbano Sara
Moreira, desde o dia 3 de julho. O compromisso de homenagear desta forma a
grande atleta natural de Roriz, Santo Tirso, tinha sido assumido pelo presidente
da Câmara, Joaquim Couto, aquando da
receção nos Paços do Concelho, pela vitória alcançada por Sara Moreira na meia
maratona do Campeonato da Europa, em
Amesterdão.
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Trata-se de uma homenagem justa de uma atleta
internacional que leva o nome de Santo Tirso, a
sua terra, aos quatro cantos do mundo”.

Joaquim Couto
Estou muito sensibilizada e orgulhosa por este
reconhecimento, até porque este é um parque
que utilizo diversas vezes para treinar”.

Sara Moreira

candidatura
a património mundial

GANHA NOVO
FÔLEGO

A candidatura do Mosteiro de S. Bento a
Património Mundial da Humanidade ganhou novo fôlego, com a sua integração
na Rede de Mosteiros e Paisagens Culturais Beneditinas. Um dos ex-libris de
Santo Tirso passa agora a integrar uma
candidatura conjunta com outros municípios e com a chancela da Direção e
Cultura do Norte.
O memorando de entendimento no âmbito da Rede de Mosteiros e Paisagens
Culturais Beneditinas foi assinado a 8 de
junho e visa integrar seis mosteiros na
Lista do Património da Unesco.

Este memorando é a prova de que não baixámos os braços e que
continuamos a trabalhar para candidatar o Mosteiro de São Bento
a Património Cultural da Humanidade. A criação de rotas de interesse turístico-cultural, potenciando as ligações em rede, faz todo
o sentido e vem ao encontro da aposta que temos vindo a fazer durante este mandato. É pela cultura que queremos projetar turisticamente Santo Tirso”.

Joaquim Couto

a saber
Além do Mosteiro de S. Bento, integram a candidatura os mosteiros
de Santa Maria de Pombeiro, em Felgueiras, Santo André de Rendufe, em Amares, São Bento da Vitória, no Porto, São Martinho de
Tibães, em Braga e São Miguel de Refojos, em Cabeceiras de Basto.

TERRITÓRIO • EDIÇÃO 7 • 2017

91

ASSOCIAÇÕES DE VILARINHO
COM “novas” instalações

A Câmara Municipal de Santo Tirso cedeu as instalações das
antigas Escolas de Paradela e Boca a quatro instituições da
freguesia de Vilarinho. Com esta medida, a autarquia apoiou o
Karaté de Vilarinho, o Movimento Ecológico Baden Powell, o
Clube de Caçadores e os antigos escuteiros da freguesia.
A assinatura da cedência das duas escolas foi formalizada a 12
de março, permitindo que os dois equipamentos, entretanto
desativados, possam servir a população de Vilarinho. Com estas instalações, as associações podem agora desenvolver atividades que até aqui não tinham possibilidade.

sabia que…
A cedência de instalações, nomeadamente
de escolas desativadas, a associações locais tem sido uma política da Câmara de
Santo Tirso, transversal a todas as freguesias, com o objetivo de dar melhores condições ao movimento associativo.

RANCHO DE S. MARTINHO

ganha sede

Na linha de uma gestão de proximidade com as instituições locais, política levada a cabo pelo executivo camarário nos últimos
três anos e meio, a Câmara de Santo Tirso cedeu um edifício para
funcionamento da sede do Rancho Folclórico de São Martinho
do Campo. A Câmara Municipal adquiriu o edifício, localizado na
Rua Dr. Francisco Queirós Machado, cedendo-a ao rancho a título gratuito, pelo prazo de 25 anos.
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É fundamental que os municípios contribuam
para o desenvolvimento das comunidades locais
onde estão inseridos, porque as coletividades
são fundamentais para o desenvolvimento local:
preservam usos e costumes, envolvem todas as
gerações e têm iniciativa”.

Joaquim Couto

aterro de santo tirso
DARÁ LUGAR A

ESPAÇO VERDE
sabia que…
A Estação de Recuperação de
Energia e o Ecocentro vão manter-se a funcionar no espaço do
aterro sanitário.

O aterro sanitário, em Santa Cristina do
Couto, está finalmente encerrado, não
recebendo mais depósitos de lixo. Um
desfecho muito importante para o concelho, até porque o espaço agora transformado num espaço verde.
Depois de encerrado em outubro de
2016, o aterro sanitário que serve Santo Tirso e outros concelhos do Vale do
Ave está agora em fase de selagem. A
Resinorte já entregou ao Ministério do
Ambiente um projeto de requalificação
que será acompanhado pela Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Norte (CCDR-N), tendo em
vista a recuperação arbórea e ambiental e a preparação do espaço para fins
públicos.
Este será, contudo, um programa de reconversão para as próximas décadas, dados os trâmites legais. A primeira fase
será desenvolvida num período de quatro a seis anos e envolve operações de
acomodação e consolidação das massas
de resíduos e de preparação para a selagem definitiva, que só se iniciará após
a estabilização dos assentamentos da
massa de resíduos.

Numa segunda fase, serão aplicadas
diferentes camadas de materiais (camada de recolha e gases, de impermeabilização, drenagem e cobertura),
procedendo-se à recuperação e integração paisagística da área ocupada por
resíduos.
Após a selagem, a Resinorte ficará obrigada, por lei, a proceder à manutenção
e controlo do aterro, por um período de
30 anos, designadamente a efetuar a
monitorização das emissões poluentes
para a atmosfera.
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EXEMPLO NA

reinserção de
ex-reclusos

é uma ideia pioneira que a câmara de santo tirso vai implementar, com vista a um melhor acompanhamento do processo de reinserção dos ex-reclusos do concelho. o presidente
da autarquia, joaquim couto, e a secretária de estado adjunta e da justiça, helena ribeiro, formalizaram a 23 de março
um protocolo de colaboração que garante autonomia ao município para coordenar a reintegração.
“O grande impulsionador deste protocolo foi o presidente da Câmara de Santo Tirso que, com uma grande vertente
humanista, nos apresentou o projeto.
Achamos que é uma ideia de futuro que
vai ajudar um conjunto de pessoas que,
regressadas à liberdade, precisam de
apoio e de alguém que as ampare, para
não reincidir numa vertente criminosa”.
Foi desta forma que a secretária de Estado e da Justiça elogiou o projeto piloto
que agora arranca em Santo Tirso, tendo

em vista a reintegração social de ex-reclusos do concelho, considerando que “o
país será tanto mais rico se puder contar
com todos os cidadãos”

a saber…
Em liberdade, o ex-recluso terá apoio ao nível da habitação, no caso de não existir
retaguarda familiar, na saúde, na formação profissional e no emprego. A Câmara fará a articulação com os serviços da Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais e com outros organismos como IEFP, Segurança Social, áreas da Saúde, para juntos contribuirmos para a reinserção destas pessoas na comunidade.

ALERTA PARA

maus tratos
NA INFÂNCIA
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“À luz dos Afetos”. Foi sob este mote que Santo Tirso assinalou
o Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, na noite de 7
de abril. Mais de 1500 pessoas quiseram juntar-se a esta causa,
numa caminhada noturna entre a Praça 25 de Abril e o Parque
Urbano Sara Moreira, numa iniciativa promovida pela Câmara
Municipal e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens-CPCJ.
O objetivo foi chamar a atenção para o fenómeno de violência
contra crianças e jovens, mobilizando a sociedade civil.

educação
EM DESTAQUE
Em março, as questões relacionadas com
a área da educação estiveram em destaque em Santo Tirso. A 10 e 11 de março,
a Fábrica de Santo Thyrso recebeu o IX
Encontro Luso Espanhol de Professores,
sob o mote “A Educação que vem do presente para o futuro”, com a participação
de oradores portugueses e espanhóis.

Seis dias depois, o Fórum Educa reuniu
duas centenas de professores do concelho para debater o tema “Reorganizar a
escola para o sucesso”. A educação requer sempre momentos em que temos
de parar, juntarmo-nos todos, pensar e
partilhar práticas. Um dos preditores do
sucesso escolar é o trabalho colaborati-

vo. Portanto, quando os professores se
juntam para pensar em conjunto, estão
necessariamente a trabalhar para a promoção de melhores resultados para os
seus alunos”, elogiou o secretário de Estado da Educação, João Costa, que encerrou o Fórum Educa, promovido pela
Câmara de Santo Tirso.

SANTO TIRSO
PALCO DO

fórum
nacional
de saúde
Santo Tirso foi a cidade escolhida para a
realização do Fórum Nacional do Serviço
Nacional de Saúde, no dia 13 de março,
reunindo centenas de profissionais ligados ao setor. O encontro serviu para fazer um balanço das atividades realizadas
pelas Coordenações Nacionais da Reforma do Serviço Nacional de Saúde, estando em destaque e análise as reformas
levadas a cabo nas áreas dos Cuidados
de Saúde Primários, Cuidados de Saúde
Hospitalares e Cuidados Continuados
Integrados, bem como a apresentação

de projetos relevantes, no âmbito da
Comissão da Reforma da Saúde Pública
Nacional; da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos; da Coordenação Nacional para Projetos Inovadores em Saúde;
da Coordenação estratégica. Na ordem
do dia esteve ainda a avaliação dos novos programas horizontais — “Educação
para a Saúde, Literacia e Autocuidados”
e “Prevenção e Gestão da Doença Crónica”; e Coordenação da Estratégia Nacional para o Ecossistema de Informação
de Saúde 2020.
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LUÍS MARQUES
24 ANOS
Webmaster, é atualmente colaborador da empresa Clever Advertising,
onde desenvolve vários projetos.
Luís gere e cria plataformas que têm
mais de cinco milhões de fãs.

RAFAELA PAULO TEIXEIRA
20 ANOS
Autora do projeto “Fish4Me”, irá
frequentar o mestrado Marine and
Coastal Systems na Universidade
do Algarve. No futuro, pretende
continuar a desenvolver projetos
que visem o respeito pela biodiversidade, nomeadamente, estudos que
permitam uma pesca sustentável.

PEDRO ROMPANTE
25 ANOS
Frequentou a licenciatura de Filosofia
na Faculdade de Letras e atualmente
dá aulas de guitarra e bateria. É membro, enquanto baterista, guitarrista e
vocalista, de três bandas, e incorpora a
recentemente criada Orquestra Urbana de Vila das Aves. Pedro é o compositor e a voz da musica “(Desportivo
das Aves) O Melhor de norte a Sul!”,
que se tornou o “novo hino” do clube.
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SANTO TIRSO
COM
FUTURO
BEATRIZ BRAGA
20 ANOS
Ilustradora, já expôs no Folio Festival em 2016 e na Fundação Portuguesa de Comunicação, em 2017.
Os seus maiores interesses? Ensino,
psicologia e ilustração infantil.

LUIS COELHO
25 ANOS
Licenciado em Restaurante e Catering no Instituto Politécnico da
Guarda, encontra-se a concluir o
Mestrado em Gestão de Empresas.
Luís é formador de Cozinha/Pastelaria na Escola Profissional Agrícola
Conde São Bento. No futuro, gostava de vir a ter o seu próprio hotel
onde pretende vir a desempenhar as
funções de diretor de F&B.

LÍGIA MACHADO
22 ANOS
Lígia frequenta a licenciatura em
Línguas, Literaturas e Culturas na
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. No futuro, gostava de
escrever e editar crítica e ensaios
sobre Literatura e Cinema e vir
a trabalhar como programadora
Cultural.
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REVISTA
DE IMPRENSA
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