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PELA PREVENÇÃO NOS 
CUIDADOS DE SAÚDE

A Organização Mundial de Saúde 
defende a prerrogativa de que a saúde 
é um recurso fundamental no desen-
volvimento pessoal, social e econó-
mico de um indivíduo, assumindo-se 
como um ponto vital no que respei-
ta à qualidade de vida das comuni-
dades. Foi ancorada nesta visão que, 
em 2016, a Câmara de Santo Tirso 
criou um Plano Municipal de Saúde, 
definindo um conjunto de ações po-
líticas nas mais diversas áreas.

Um dos eixos de intervenção pren-
de-se com a promoção da educação 
física e da saúde alimentar. Esta é, 
com certeza, uma daquelas respon-
sabilidades que o Poder Local pode e 

deve assumir, porque a prevenção da 
doença e a preservação da saúde são 
fatores intimamente ligados à adoção 
de estilos de vida saudáveis. Alinha-
dos pelos planos nacionais de saúde, 
os municípios estarão em melhores 
condições de criar e proporcionar 
respostas adequadas às necessidades 
de saúde da população do concelho. 

Por outro lado, numa altura em que 
tanto se defende a necessidade de 
mudar o paradigma dos cuidados de 
saúde para a prevenção, a Câmara 
Municipal de Santo Tirso não hesitou 
em ser pioneira num projeto desen-
volvido pelo Ministério da Saúde, 
tendo assinado um memorando para 
a promoção da alimentação saudável.

Uma alimentação saudável e equi-
librada é um fator determinante de 
ganho em saúde, porque ajuda a de-
senvolver pessoas mais saudáveis, a 
combater os fatores de risco e a re-
duzir o peso das doenças crónicas no 
Serviço Nacional de Saúde.

O projeto já está no terreno. En-
tendemos que, se somos defensores 
e promotores de uma alimentação 
saudável, a Câmara Municipal deve 
ser a primeira a dar o exemplo.

A começar nas escolas, através da 
qualidade das refeições que quere-

mos oferecer às nossas crianças. A 
reforma já está em curso com uma al-
teração muito significativa das emen-
tas. Os lanches e os almoços dos 
estabelecimentos de ensino do pré-
-escolar e do 1º ciclo incluem, en-
tre outros, pão de centeio, fiambre 
de aves, frutos secos, como nozes e 
avelãs, ovo cozido, atum em água, ou 
fruta, de acordo com a sazonalidade.

Uma diversidade a provar que hábi-
tos alimentares saudáveis não são si-
nónimo de uma alimentação limitativa. 

Este é um caminho que pretende-
mos fazer em conjunto com o Ministé-
rio da Saúde, num projeto que é mais 
um exemplo de que as boas relações 
entre a Administração Central e o 
Poder Local podem resultar em boas 
medidas para as populações. Porque, 
em matéria de saúde, Santo Tirso não 
quer ser uma gota no oceano, mas um 
exemplo a seguir por outros municípios. 
#Juntospelaalimentaçãosaudável.

(Artigo de opinião publicado no Jornal de 
Notícias do dia 2 de março)
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É  uma nova campanha que as-
sume os objetivos de de-
sincentivar o consumo de 
refrigerantes e, consequen-

temente, de açúcares, propondo, em 
alternativa uma bebida segura e de 
qualidade: água da torneira de Santo 
Tirso.  Inserida no programa de «Ali-
mentação Saudável» do Ministério da 
Saúde, esta campanha prevê a insta-
lação de 47 novos bebedouros pú-
blicos no concelho, a somar aos 10 
já existentes. 

“Trata-se de uma medida que pre-
tende promover o consumo de água 
da rede pública e desincentivar o 
consumo de bebidas refrigerantes, 
com açúcares que tanto prejudicam 
a saúde”, sublinhou o presidente da 
Câmara de Santo Tirso, Joaquim 
Couto, numa cerimónia que marcou 
a entrada em funcionamento de um 
novo bebedouro, na Praça dos Car-
valhais, com a presença do secretá-
rio de Estado Adjunto e da Saúde, 
Fernando Araújo.

A curto prazo, será possível que o 
Município passe a dispor de 57 be-
bedouros públicos, segundo revelou 
o autarca, fruto de um investimento 

na ordem dos 60 mil euros. A água 
da torneira em Santo Tirso é segura, 
tendo em conta as análises regulares 
que são realizadas, estando mesmo 
entre as 10 melhores do país. 

Joaquim Couto prestava decla-
rações aos jornalistas junto ao no-
vo bebedouro público da Praça dos 
Carvalhais que começou a funcionar 
a 5 de março. E apesar de ser um 
momento simbólico, o secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, Fernan-
do Araújo, considerou ser “um ato 
muito relevante”, dado os objetivos 
do projeto da Alimentação Saudá-
vel passarem pela “redução da obe-
sidade, diabetes e da prevalência de 
doenças cardiovasculares”.

“É possível distribuirmos e dispo-
nibilizarmos água gratuita a todos. 
Uma medida que não só estimula o 
seu consumo, mas também acaba por 
educar e formar as crianças e as fa-
mílias de que vale a pena beber água, 
e água de qualidade”, argumentou o 
governante.

Recordando que “um em cada 10 
portugueses é obeso ou tem exces-
so de peso, um em cada 10 portu-
gueses é diabético, um em cada 10 
portugueses é hipertenso”, Fernando 
Araújo sustentou que a chave para 
a mudança passa pela prevenção. E 
neste contexto, acrescentou, as au-
tarquias são fundamentais, porque 
estão muito próximas das pessoas”.

A concretização dos objetivos do 
projeto da Alimentação Saudável 
passa, também, “por limitar o acesso 
a determinado conjunto de alimentos 
e bebidas, como a tributação das be-
bidas açucaradas. Essa tributação fez 
que, em 2017, os portugueses con-
sumissem menos 5600 toneladas de 
açúcar, um valor impressionante”, 
apontou o secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde.

Novo bebedouro na Praça dos Carvalhais

O piloto de Santo Tirso Armin-
do Araújo vai ser a imagem da 
campanha lançada pela Câmara 
Municipal «Beba água de San-
to Tirso. Segura e de confian-
ça». No sentido de sensibilizar 
a população para os benefícios 
do consumo de água, Armindo 
Araújo aceitou o convite, con-
siderando tratar-se de “um ex-
celente projeto”, uma vez que 
“está diretamente relacionado 
com a qualidade de vida das pes-
soas”. “A questão da alimentação 

saudável e equilibrada, da redu-
ção do consumo de açucares, é 
muito importante, principalmente 
quando temos presente os núme-
ros relacionados com a obesidade 
infantil, ou com as doenças car-
diovasculares”, defende, acres-
centando: “Como atleta, tenho 
bastante cuidado com a minha 
alimentação, porque a recei-
ta para uma vida saudável é ter 
melhores hábitos alimentares. É 
muito importante sensibilizar as 
pessoas para este tema”. 

ARMINDO ARAÚJO É IMAGEM DA CAMPANHA

"UM EM 
CADA 10 
PORTUGUESES 
É DIABÉTICO"

CAMPANHA PRETENDE DESINCENTIVAR CONSUMO DE REFRIGERANTES

Beber água da torneira 
com confiança

3 JORNAL MUNICIPAL • MARÇO 2018 

ATUAL



A meio da manhã, ao almoço 
e ao lanche. Desde o iní-
cio do mês, as três refei-
ções disponibilizadas pela 

Câmara de Santo Tirso em todas 
as escolas do Município respeitam 
um plano de alimentar saudável, es-
pecialmente programado por uma 
nutricionista contratada pela autar-
quia. Santo Tirso torna-se, assim, 
um dos primeiros municípios do 
País a implementar um projeto-pi-
loto, desenvolvido em articulação 
com o Ministério da Saúde.

À mesa, o pequeno Daniel está 
agarrado à laranja, partida em qua-
tro gomos. À sua frente tem ainda 
um pequeno copo cheio de nozes, 
que são para partilhar com os cole-
gas, e um pão com pouco sal com 
creme vegetal. Este são, já, alguns 
dos «novos» alimentos que compõe 
as ementas que estão disponíveis 
nos 36 estabelecimentos de ensi-
no básico de Santo Tirso. A somar, 
juntam-se outros, igualmente pouco 
comuns nos cardápios das escolas: 
fiambre de aves, atum em água, va-
riedades de hortícolas crus ou con-
fecionadas no prato, carne de pato, 
leguminosas e fruta variada. 

A par da qualidade dos alimentos, 
a Câmara de Santo Tirso apostou, 
também, na diversidade dos produ-
tos. Os lanches, a meio da manhã e 
à tarde, são estipulados para seis se-
manas e os almoços para 12 sema-
nas, o que significa que só passado 
esse tempo, poderá haver repeti-
ção de ementas. “É claramente uma 
ementa mais equilibrada e saborosa, 
apetecível e de acordo com as tradi-
ções e com a produção local”, elogiou 
a bastonária da Ordem dos Nutricio-
nistas, Alexandra Bento, numa visita 
à Escola EB1 da Ermida, onde o pre-
sidente da autarquia, Joaquim Couto, 
e o secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde, Fernando Araújo, assinala-
ram o arranque do programa.

“Está bem bom”
Depois das nozes e da laranja, 

chegou a hora do almoço. A comiti-
va seguiu para a Escola S. Bento da 
Batalha, onde almoçou sopa, massa 
com atum em água e cenoura e bana-
na, juntamente com os alunos. “Está 
bem bom”, ouvia-se, entre o barulho 

normal de algumas dezenas de crian-
ças que estavam juntas na cantina.

Com a ementa aprovada, o secre-
tário de Estado fala num caso exem-
plar. “Santo Tirso tem caraterísticas 
únicas, com uma liderança que pos-
sui a visão de que os municípios têm 
funções e responsabilidades em ter-
mos de hábitos de vida saudáveis 
dos seus cidadãos”, elogiou Fernan-
do Araújo.  

Considerando que “este é um bom 
exemplo” que “deve ser replicado 
em vários municípios”, o secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde espe-
ra que com este projeto seja possí-
vel “mudar a forma como as famílias 
olham para a alimentação saudável”. 

"Olhamos, cada vez mais, para a 
saúde não só na vertente curativa, 
mas, sobretudo, na vertente preven-

PROJETO-PILOTO ENGLOBA ALIMENTOS COMO FRUTOS SECOS, FIAMBRE DE AVES E PÃO COM POUCO SAL

Crianças com ementas saudáveis garantidas
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tiva, de modo a alterar os hábitos 
de vida dos portugueses, para que 
vivam mais anos, com mais saúde e 
mais felizes e isso começa nestas 
crianças", enalteceu o governante. 

Exemplo a partir da escola
Referindo que um programa de 

alimentação saudável pode e deve 
partir das escolas, o presidente da 
Câmara de Santo Tirso recordou 
que, muitas vezes, são os filhos a 
chamar a atenção dos erros come-
tidos pelos pais: “Normalmente são 
os nossos filhos quem nos chama 
a atenção para colocar o cinto de 
segurança, para não fumar, ou para 

não beber. São eles, muitas vezes, 
os embaixadores das boas práticas 
na família".

Para Joaquim Couto, este pro-
grama "procura fazer uma educa-
ção integral", abordando a "questão 
educacional da família, escola, ali-
mentação e ambiente de um modo 
transversal". Para o implementar, 
acrescentou, “a Câmara apostou 
na formação de equipas pluridis-
ciplinares de acompanhamento, 
com fiscalização rigorosa das die-
tas dos nutricionistas, procuran-
do otimizar ao máximo o guião de 
educação nas escolas para a ali-
mentação saudável".

Valorizando o esforço da Câmara 
de Santo Tirso em implementar este 
programa de alimentação saudável, 
a bastonária da Ordem dos Nutricio-
nistas, Alexandra Bento, defendeu 
ainda a necessidade de chamar a 
atenção dos pais para os problemas 
relacionados com a alimentação. 
“Há uma consciencialização que é 
também preciso fazer-se em casa, o 
trabalho faz-se trabalhando. É pre-
ciso mudar muita mentalidade, orga-
nização e um projeto destes não é 
estático, é contínuo e tem que se ir 
envolvendo para colhermos os fru-
tos", disse Alexandra Bento, aludin-
do ao papel dos pais na alteração 
dos hábitos alimentares, também, 
em casa.

Com uma criança a frequentar a 
Escola EB1 da Ermida, Nádia Barbo-
sa elogiou a o programa da Câmara 
de Santo Tirso. “Acho que foi uma 
excelente iniciativa tornar os lan-
ches muito mais variados e, acima 
de tudo, mais saudáveis”, reconhe-
ceu, em declarações ao Jornal do 
Ave, acrescentando mesmo que se 
trata de “uma excelente oferta”. “O 
meu filho já tem uma alimentação 
cuidada e até tínhamos alguma di-
ficuldade com os lanches que eram 
servidos anteriormente, porque ele 
tinha de trazer de casa, mas ultima-
mente tem pedido mais fruta, por-
que se habituou a comer na escola”, 
contou Nádia Barbosa.

Fiscalização aumenta
No que diz respeito às cantinas 

escolares do resto do país, o secre-
tário de Estado Adjunto e da Saúde 
espera que o programa da Alimenta-
ção Saudável do Ministério possa ser 
replicado noutros municípios. Além 
disso, Fernando Araújo garantiu que 
a "fiscalização tem aumentado e vai 
aumentar", afirmando ser uma maté-
ria que "preocupa o ministério", num 
esforço que leva a "tomar medidas 
no sentido de aumentar as inspe-
ções, a exigência e o rigor, de forma 
a que as centenas de milhar de re-
feições servidas anualmente tenham 
a qualidade pretendida". 

Assinatura do protocolo sobre alimentação saudável

PROJETO-PILOTO ENGLOBA ALIMENTOS COMO FRUTOS SECOS, FIAMBRE DE AVES E PÃO COM POUCO SAL

Crianças com ementas saudáveis garantidas
“PAPEL DOS PAIS 
É IMPORTANTE”
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A Câmara de Santo Tirso atribuiu 
um voto de louvor às 19 empresas 
do Município distinguidas com o ga-
lardão PME Excelência pelo Instituto 
de Apoio a Pequenas e Médias Em-
presas e Inovação (IAPMEI). “Um re-
conhecimento pelo contributo para o 
desenvolvimento económico e social 
de Santo Tirso”, sustentou o presi-
dente da autarquia, Joaquim Couto.

“Depois das 53 empresas de San-
to Tirso distinguidas pelo IAPMEI 
com o galardão de PME Líder 2017, 
a Câmara Municipal não podia deixar 
de prestar um reconhecimento pú-
blico às 19 empresas premiadas com 
o selo de excelência relativo ao de-
sempenho nesse mesmo ano. Estes 
resultados são, ao mesmo tempo, um 
incentivo para as empresas premia-
das e para a Câmara, que tem desen-
volvido um conjunto de políticas e de 
medidas de apoio ao tecido empre-
sarial local”, enfatizou o autarca, nu-
ma declaração política lida antes da 
ordem do dia da reunião do executi-
vo municipal do dia 22 de fevereiro.

Todos os anos, e a partir de 2013, 
quando eram apenas quatro empre-
sas, Santo Tirso tem vindo a aumentar 
o número de empresas consideradas 
“as melhores entre as melhores” do 
país. Um crescimento que é fruto, 
segundo Joaquim Couto, “de desem-
penhos económico-financeiros e de 
gestão que mostram, por um lado, a 
capacidade, competência e o profis-
sionalismo dos agentes económicos 
e, por outro, o ambiente económico 
e social que se vive atualmente no 
Município”. 

Parceira e “amiga das empresas 
de Santo Tirso”, a Câmara Municipal 
criou, no último mandato, um con-
junto de incentivos fiscais estimado 
em cerca de 10 milhões de euros pa-
ra o tecido empresarial local, por via 
da redução do IMI e da Derrama e 
da redução e/ou isenção de taxas, 
licenças municipais e contratos de 
urbanização.

A Câmara de Santo Tirso 
avançou com mais uma 
medida de apoio aos ido-
sos e adultos dependen-

tes, com a criação de uma comissão 
municipal que reúne dezenas de en-
tidades, entre as quais a Segurança 
Social, estabelecimentos de saúde, 
PSP, GNR e Polícia Municipal. O ob-
jetivo, de acordo com o presidente 
da autarquia, Joaquim Couto, “é me-
lhorar a qualidade de vida” destas 
pessoas, através “da promoção dos 
seus direitos e proteção”.

A Comissão Municipal de Apoio 
a Idosos e a Pessoas Dependentes 
de Santo Tirso começou a funcio-
nar no dia 6 de março, com a toma-
da de posse de todos os elementos 
do núcleo operacional, presidido 
por Joaquim Couto. “Muitas destas 
pessoas estão a viver sozinhas, sem 
qualquer rede de suporte familiar e, 
por isso, necessitam de acompanha-
mento”, justificou Joaquim Couto, 
na cerimónia que teve lugar no Sa-
lão Nobre dos Paços do Concelho.

Destinada a idosos com mais de 
65 anos que se encontrem em si-
tuação de isolamento social, soli-

dão, marginalização ou maus tratos 
e cuja situação seja uma ameaça ao 
seu bem-estar e segurança, bem co-
mo a adultos, com mais de 18 anos, 
em situação de dependência, esta 
comissão municipal pretende atuar 
em diversas vertentes.

Cabe ao Núcleo Operacional fa-
zer a sinalização dos idosos e/ou 
adultos dependentes nas situações 
em que se verifiquem maus tratos 
físicos e psicológicos, abandono e 
negligência, isolamento e insegu-
rança, sendo também da sua res-
ponsabilidade o desenvolvimento 
de ações de prevenção, diagnóstico 
e planeamento, em articulação com 
o Conselho Local de Ação Social.

Para cumprir os objetivos, acres-
centou, “a Câmara de Santo Tirso 
considerou que pode e deve desem-
penhar um importante papel na li-
gação e articulação com as diversas 
entidades que podem intervir a este 
nível. Se trabalharmos em rede, com 
a Segurança Social, com os cuidados 
de saúde, com as autoridades poli-
ciais, podemos ter resultados mais 
eficazes e mais rápidos”.

O Instituto de Segurança Social, 

Centro Hospitalar do Médio Ave, 
Agrupamento de Centro de Saúde 
Santo Tirso/Trofa, GNR, PSP, Polí-
cia Municipal, diversas instituições 
de Solidariedade Social, juntas de 
freguesia e idosos do concelho for-
mam, juntamente com a Câmara, a 
comissão que tomou posse.

"RESULTADOS 
SÃO PROVA DE 
COMPETÊNCIA"

São várias as instituições que integram a Comissão Municipal de Apoio a Idosos e a Pessoas Dependentes

OUTROS 
PROGRAMAS

A Comissão Municipal de 
Apoio a Idosos e Adultos 
Dependentes junta-se a ou-
tras medidas que a autar-
quia de Santo Tirso já tem 
no terreno de apoio a es-
ta população. Entre elas, o 
serviço de teleassistência a 
idosos isolados, o SOS Casa 
– programa destinado a pe-
quenas reparações nas habi-
tações –, o Santo Tirso Ativo 
– programa de apoio ao des-
porto sénior –, o Subsídio 
Municipal ao Arrendamen-
to, ou o Fundo Municipal de 
Emergência Social.  

Apoio a idosos 
reforçado

Mais 19 
empresas 
reconhecidas 
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Até ao final de 2018, a ilu-
minação pública de todo 
o concelho de Santo Tirso 
será assegurada por lâm-

padas LED.  É essa, pelo menos, a 
expetativa da Câmara, numa altura 
em que está praticamente concluído 
o contrato de gestão de eficiência 
energética no sistema de iluminação 
pública do Município. Este proces-
so prevê a substituição de 12 300 
lâmpadas e arrancará no segundo 
trimestre. Em curso está, também, 
a negociação com as Cooperativas 
Elétricas de Vilarinho e de Roriz, 
com o objetivo de substituir mais 
3500 luminárias.

“Estamos a trabalhar no sentido 
de termos, já a partir de 2019, um 
Município mais amigo do ambiente. 
Queremos aumentar os níveis de efi-
ciência energética na iluminação pú-
blica, reduzindo a fatura anual que é 
paga pela Câmara”, advoga o presi-
dente da autarquia, Joaquim Couto.

No total, Santo Tirso ficará com 
cerca de 20 mil luminárias com tec-
nologia LED, o que significará mais 
de meio milhão de euros em poupan-
ça energética por ano. O investimen-
to neste tipo de iluminação pública, 
aponta, “permitirá reduzir a despesa 
global da Câmara em 582 mil euros 
por ano”.

O restabelecimento e melhora-
ria de toda a iluminação pública do 
Município, recorda ainda Joaquim 
Couto, “foi um compromisso assu-
mido com a população, iniciado no 
mandato anterior e que agora terá 
continuidade”. 

Exatamente depois de no manda-
to anterior terem sido substituídas 
2400 luminárias, a EDP tem em cur-
so a substituição de mais duas mil. 

No segundo trimestre deste ano, 
arranca o processo que envolve 
12 300, fruto de um contrato de ges-
tão do sistema de iluminação públi-
ca que engloba um investimento de 
quatro milhões de euros, por parte 
da empresa que ficará com a explo-
ração. O processo aguarda apenas o 
visto do Tribunal de Contas.

O investimento na tecnologia LED 
fica, assim, a custo zero para a Câma-
ra que ainda reduz gastos de 260 mil 
euros por ano nestas luminárias. Se-
gundo Joaquim Couto, só este con-

trato vai permitir que nos 12 anos 
em que estará em vigor, o Município 
de Santo Tirso possa poupar mais de 
três milhões de euros.  A par disso, 
acrescenta, “esta medida melhora a 
segurança de pessoas e bens, uma 
vez que a tecnologia LED garante 
melhor aproveitamento da luz”.

Paralelamente, a Câmara Muni-
cipal está em diálogo com as Coo-
perativas Elétricas de Vilarinho e de 
Roriz com o objetivo de substituir 
mais 3500 luminárias convencionais 
por tecnologia LED. “Trata-se de um 
processo que está em curso e que 
esperamos que ainda possa ser con-
cretizado este ano”, explica o presi-
dente da autarquia.

Município ficará com cerca de 20 mil luminárias com tecnologia LED

HORÁRIO

SEGUNDA A SEXTA 
9H30–12H30 / 14H30–17H00

CONTACTOS

T. 252 809 120  
INVEST@CM-STIRSO.PT

580 MIL € 
DE POUPANÇA 
POR ANO

SUBSTITUIÇÃO DE 12 300 LUMINÁRIAS ARRANCA NO SEGUNDO TRIMESTRE

Santo Tirso aposta 
em lâmpadas LED
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O Orçamento Participativo 
Jovem (OPJ) 2017 já tem 
vencedor. A proposta de 
Luís Ribeiro, de 28 anos, 

foi a escolhida pela Câmara de San-
to Tirso para passar de projeto a rea-
lidade. Em causa, o restauro de 11 
lavadouros na freguesia de Monte 
Córdova.

De 19 propostas apresentadas na-
quela que é já a quarta edição da ini-
ciativa, o projeto de Luís Ribeiro foi 
o escolhido entre as oito aprovadas 
nas Assembleias Participativas, que 
reuniram quase 400 jovens. A ideia 
foi acolhida pelo objetivo nobre: a 
recuperação e preservação do patri-
mónio do Município.

“Esta é uma proposta que dignifica 

e conserva o passado, e lhe dá nova 
vida no presente, uma ideia de louvar 
vinda de um jovem de 28 anos. En-
quadra-se verdadeiramente no Pla-
no Estratégico de Desenvolvimento 
do Município, mais concretamente 
no Parque Metropolitano de Monte 
Córdova, e tem a capacidade de re-
cuperar e preservar o património do 
concelho, criando mais um ponto de 
interesse para os que visitam a fre-
guesia”, elogiou o presidente da Câ-
mara de Santo Tirso, Joaquim Couto, 
na cerimónia de anúncio do projeto 
vencedor, que decorreu no passado 
dia 19, no salão nobre dos Paços do 
Concelho. 

Além de cultural, a proposta as-
senta ainda na vertente do Desporto, 

já que os lavadouros se situam junto 
de diversos percursos de trail, pas-
sando a ser uma marca na passagem 
de caminheiros e amantes da bici-
cleta. Noutra vertente, a água acu-
mulada nos tanques dos lavadouros 
pode vir a ser utilizada para abaste-
cimento dos Bombeiros, em caso de 
necessidade.

Para o restauro dos 11 lavadou-
ros dispersos pela freguesia de Mon-
te Córdova, a autarquia irá investir 
um total de 55 mil euros, numa in-
tervenção que envolve a substituição 
das coberturas/telhados, lavagem e 
pintura das estruturas, realização de 
análises periódicas da água e a apli-
cação de quadros informativos. 

Pelas caraterísticas peculiares pa-

trimoniais e culturais dos lavadouros, 
importantes símbolos da identidade 
de Monte Córdova, está ainda em 
vista a possibilidade de candidatar o 
projeto a fundos comunitários.

O vereador da Cultura, Tiago Araújo, o vencedor do OPJ 2017, Luís Ribeiro, e o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto

JOVENS ADEREM 
CADA VEZ MAIS 
AO OPJ

Promovido pela Câmara de 
Santo Tirso, o Orçamento 
Participativo Jovem tem 
aumentado, ano a ano, o 
número de participantes, 
tendo reunido, em 2017, mais 
de 1500 jovens. A iniciativa, 
tem como objetivo reunir 
as opiniões e os contributos 
da população jovem do 
concelho, permitindo 
adequar as políticas 
públicas municipais às suas 
necessidades e expetativas 
e reforçar a qualidade da 
democracia.
Este ano, para além da 
proposta vencedora, 
foram ainda aprovadas em 
Assembleia Participativa 
as propostas SMART – 
Sistema Municipal de Apoio 
aos Residentes Tirsenses; 
+ Bateria; Bibliotecas 
de Jardim; Turistas para 
ajudar; Cultura 365 e Jardim 
Erasmus.

LUÍS RIBEIRO 
EXPLICA O PROJETO

O vencedor da edição de 2018 
do OPJ tem 28 anos, é natural 
de Monte Córdova e trabalha 
como operador de qualidade num 
armazém de logística. Luís Ribeiro 
concorreu de forma individual, 
com o objetivo de fazer voltar à 
sua freguesia quem por ali passar. 
“Este projeto surge depois de ter 
criado uma página de facebook 
para divulgar o património de 
Monte Córdova (página “Monte 
Córdova Património”). Quando 
percebi que a Câmara de Santo 

Tirso dava esta oportunidade 
aos jovens de apresentar o seu 
projeto, aproveitei-a, porque 
há, na minha perspetiva, uma 
necessidade de aproveitar o 
património e o potencial de 
Monte Córdova. O grande 
objetivo da requalificação destes 
lavadouros é que, quem chega, 
vá embora com boas referências 
da freguesia, a referência de um 
património com história, mas 
cuidado. Espero que isto também 
possa servir de incentivo aos 
jovens apresentarem os seus 
projetos”, explicou aos jornalistas, 
depois de ter recebido o prémio.

PROPOSTA VENCEDORA PREVÊ RESTAURO DE 11 LAVADOUROS EM MONTE CÓRDOVA

OPJ vai recuperar 
património 
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Santo Tirso voltou a subir no 
ranking das melhores cidades 
do país em 2018. Entre os 
86 concelhos da zona norte, 

o Município é o 17º melhor posicio-
nado no “Portugal City Brand Ran-
king”, estudo que mede anualmente 
o impacto da marca de todos os con-
celhos portugueses em matéria de 
estratégia de promoção territorial. 

Depois de ter conquistado, em 
2017, o 18º lugar, Santo Tirso volta 
a subir no “ranking” das melhores ci-
dades do país, alcançando, entre os 
86 municípios da zona norte, a 17ª 
posição. O “Portugal City Brand Ran-
king” mede anualmente o impacto da 
marca de todos os concelhos portu-
gueses, nas áreas do Turismo (Visi-
tar), do Investimento e Exportações 
(Negócios) e do Talento (Viver).

“Os parâmetros avaliados de-
monstram que a nossa estratégia de 
promoção tem funcionado, com re-
sultados práticos e animadores. O 
conjunto de iniciativas que temos 
criado com vista a projetar o Muni-
cípio, nos últimos quatro anos, tem 
contribuído de forma decisiva pa-
ra tornar Santo Tirso um concelho 
mais atrativo e mais competitivo, e, 
ano após ano, vamos demonstrando 

que estamos um passo mais à frente”, 
congratula-se o presidente da Câma-
ra Municipal, Joaquim Couto.

O “ranking” leva ainda em conta o 
trabalho desenvolvido pelos Muni-
cípios no que respeita à atração de 
turistas e ao aumento das exporta-
ções, duas áreas em que Santo Tir-
so tem vindo, paulatinamente, a dar 

cartas. Na categoria de Investimento 
e Exportações (Negócios), Santo Tir-
so ocupa um honroso 15º lugar entre 
os 86 municípios da região Norte, um 
número que Joaquim Couto conside-
ra ser revelador “da capacidade de in-
ternacionalização e investimento das 
empresas do concelho”.

Na área do Turismo (Visitar), Santo 
Tirso ocupa o 24º lugar, conseguindo 

subir três lugares, comparativamente 
a 2017. É conhecida, apontou o au-
tarca, “a aposta que temos feito na 
dinamização turística e cultural do 
Município, a começar pelo Museu In-
ternacional de Escultura Contempo-
rânea que, no ano passado, recebeu 
mais de 20 mil visitantes, oriundos de 
todo o mundo”.

Além disso, “temos apostado em 
iniciativas e eventos de grande di-
mensão, como as Festas de São Bento 
e o Mercado Nazareno, que atrai ca-
da vez mais turistas ao concelho, no-
meadamente da Galiza”, acrescentou. 

No último critério do “Portugal 
City Brand Ranking”, Santo Tirso ocu-
pa o 18º melhor Município da zona 
norte para viver.  

Após as notícias que deram 
conta do encerramento da em-
presa têxtil Modelo e Ponto e 
consequente despedimento de 
25 trabalhadoras, a Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso avançou, 
de imediato, para o terreno, no 
sentido de as tentar reinserir no 
mercado de trabalho. O presiden-
te da autarquia, Joaquim Couto, 
revelou ter entrado em contacto 
com o advogado da empresa, com 
vista “a monitorizar a situação pa-
ra que possam ser reinseridas no 
mercado de trabalho o mais rápi-
do possível".

“O trabalho do Invest Santo 
Tirso – Gabinete de Dinamização 
Económica passa pela promoção 
do investimento no Município, 
mas também pela monitorização 
deste tipo de situações. Temos 
contactos com várias empresas e 
sabemos que há procura de mão 
de obra nesta área”, explicou o 
autarca, realçando que este tra-
balho será feito em articulação 
com o Gabinete de Formação e 
Inserção Profissional da Câmara e 
o Instituto de Emprego. 

Joaquim Couto disse, ainda, 
acreditar que, em face das ne-
cessidades que a região do Ave 
apresenta, “vai ser relativamen-
te fácil reinserir estas pessoas no 
mercado de trabalho, assim elas 
o desejem". 

Aliás, o presidente da Câmara 
de Santo Tirso deu como exem-
plo o sucesso de cursos promo-
vidos pela Modatex na Fábrica 
de Santo Thyrso, como o de mo-
delação de vestuário que atual-
mente se encontra a decorrer. 
“Há uma procura de mão de obra 
especializada na área têxtil. É por 
isso que a autarquia tem apos-
tado na parceria com a Modatex 
na área da formação e, por ou-
tro lado, tem havido a preocu-
pação por parte do Invest Santo 
Tirso de estar em contacto per-
manente com as empresas, para 
perceber as suas necessidades”, 
explicou.

A Modelo e Ponto revelou que 
ia declarar insolvência no passado 
dia 19, por alegadas dívidas acu-
muladas à Segurança Social.

O ranking leva em conta o trabalho desenvolvido em termos turísticos

NO TOP 50 EM 308 MUNICÍPIOS

A nível nacional, Santo Tirso também apresenta resultados 
animadores, tendo subido dois postos. Entre os 308 municípios 
portugueses, o concelho ocupa atualmente o 50º lugar. Para o 
presidente da Câmara, estes resultados são “um forte incentivo para 
que o executivo municipal mantenha o rumo iniciado em finais de 
2013”.  “A nossa aposta nas políticas do turismo, de apoios sociais e 
de captação de investimento vai continuar”, garante Joaquim Couto. 
Em 2017, Santo Tirso ocupava o 52º lugar.

Câmara age 
em caso de 
trabalhadoras 
despedidas

Santo Tirso volta 
a subir no ranking 
das melhores 
cidades do país
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Como está a ser a 
experiência enquanto 
presidente de Junta?
A experiência está a ser positiva. 
Enquanto presidente eleito, e líder 
de uma equipa, assumi a minha 
responsabilidade em estimular a 
mobilização e aproximação entre 
eleitos e eleitores, seguindo 
os princípios da humildade, 
confiança, transparência, verdade 
e honestidade intelectual. Parti 
para este desafio de corpo e 
alma, sempre com a convicção de 
que tinha a meu lado homens e 
mulheres capazes e com vontade 
de trabalhar pelo progresso desta 
nossa freguesia. Para mim, ser 
presidente de junta é um serviço 
que me orgulha muito. Continuo 
a ser a pessoa que era, o Márcio. 
A Junta de Freguesia não é um 
edifício onde vamos pedir, pedir… 
A Junta de Freguesia somos todos 
nós, a trabalhar em conjunto.
Não deveria haver um “vós” 

(Junta de Freguesia) e um “nós” 
(cidadãos). Deveria haver só um 
“juntos”. Sabemos que existem 
sempre opiniões diferentes, mas 
o importante, porém, é estarmos 
receptivos à construção de uma 
freguesia melhor.

Quais os objetivos 
a que se propõe?
Em primeiro, dar resposta aos 
problemas dos habitantes da 
Reguenga, procurando resolver 
situações que, apesar de 
por vezes poderem parecer 
insignificantes, fazem toda a 
diferença no dia a dia de cada 
um. Estaremos sempre atentos 
às situações de cariz social. As 
pessoas serão sempre a nossa 
prioridade. Colocar sempre em 
primeiro lugar a defesa dos 
interesses dos residentes como 
princípio geral orientador, sem 
pretender retirar benefícios 
pessoais ou de grupos, quaisquer 

que sejam, mas sim, procurar 
que os principais beneficiários 
da gestão da Junta de Freguesia 
sejam os habitantes da Reguenga, 
aqueles que aqui trabalham e os 
que nos visitam. Em segundo, mas 
não menos importante, pugnar 
por melhores condições na rede 
viária, principalmente a E.M. 558 
(Reguenga – Seroa).

Integrada numa zona com 
é a do Vale do Leça, que 
potencial tem a Reguenga?
A Reguenga tem no seu território 
uma imensa riqueza cultural, 
natural, ambiental e humana. 
Situada na zona sul do concelho 
de Santo Tirso e sendo uma 
freguesia limítrofe com o concelho 
de Paços de Ferreira, a freguesia 
da Reguenga tem excelentes 
condições para complementar toda 
a oferta que gravita em torno 
do seu território. A Reguenga é, 
portanto, um local de encontros, 

ao nível da natureza (Poço Negro), 
do património (Capela de Senhora 
das Dores e moinhos), da tradição, 
(Festa da Senhora das Dores), da 
Cultura, como o Rancho Típico 
de Santa Maria da Reguenga 
(Associação Desportiva e Cultural 
da Reguenga).

Enquanto presidente de 
junta, qual o convite que 
deixa aos leitores?
O Jornal Municipal de Santo Tirso 
é uma publicação mensal, que vai 
abordar as mais variadas áreas da 
gestão autárquica, ou seja, é mais 
um meio para manter os cidadãos 
do concelho de Santo Tirso mais 
e melhor informados. Recomendo 
e convido todos os cidadãos a 
fazer uma leitura atenta, pois 
este é mais um esforço da 
Câmara Municipal para uma maior 
proximidade e envolvimento 
da população com a gestão 
autárquica.

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DA REGUENGA, MÁRCIO PINHO

“Defesa das pessoas 
estará sempre em primeiro” 
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Estão concluídas as obras 
de beneficiação da Escola 
Básica de Cantim, na fre-
guesia da Reguenga. O in-

vestimento da Câmara de Santo 
Tirso envolveu um conjunto de 
trabalhos de beneficiação do es-
paço exterior, nomeadamente do 
campo de futebol. O presidente 
da autarquia, Joaquim Couto, e a 
vereadora da Educação, Sílvia Ta-
vares, visitaram esta unidade de 
ensino no dia 23 de fevereiro.

“Esta era uma intervenção ne-
cessária, que vem dar resposta a 
algumas fragilidades físicas que 
a Escola Básica de Cantim apre-
sentava. O investimento que aqui 
fizemos permitirá aos alunos usu-
fruir de um espaço escolar com 
maior qualidade, com as condições 
essenciais, para, por exemplo, jo-
garem futebol em segurança”, ex-
plicou Joaquim Couto

A intervenção envolveu a bene-
ficiação do campo de jogos atra-
vés da colocação de um novo piso, 
balizas e marcações, bem como a 
construção de um anexo que serve 
de apoio às atividades escolares. 

O investimento da Câmara de 
Santo Tirso envolveu ainda a pa-
vimentação da parte posterior do 
edifício escolar, que se encontra-
va em terra.

A Câmara de Santo Tirso con-
tinua o investimento no parque 
escolar do concelho. Em marcha 
está a beneficiação da Escola 
Básica/JI do Foral, investimen-
to da autarquia no valor de 65 
mil euros. A empreitada envolve 
a conservação dos dois edifícios 
escolares, nomeadamente atra-
vés da correção de problemas 
de infiltração e do melhoramen-
to do comportamento térmico do 
edifício, bem como da reparação 
da cobertura do edifício destina-
do à pré-primária e pinturas ex-
teriores. Entre os trabalhos está 
ainda a colocação de luminárias, 
a pintura dos muros exteriores 

da escola e a reparação do par-
que infantil. 

Em execução estão também os 
trabalhos de conservação da Es-
cola Básica de Merouços. A in-
tervenção da Câmara de Santo 
Tirso, no valor de 95 mil euros, 
permitirá ampliar a sala destina-
da ao prolongamento de horário 
e a sala de professores, e inclui a 
aplicação de um novo pavimento 
e pinturas. 

O investimento envolve ain-
da a substituição das caixilharias 
das salas de aula respeitantes ao 
primeiro ciclo e o fornecimento 
de um novo equipamento para o 
refeitório.

Presidente da Câmara e vereadora da Educação assinalaram a conclusão das obras

A EB de Merouços está a ser requalificada

Alunos da EB de Cantim 
já jogam num novo campo

Beneficiação das Escolas do Foral e Merouços em marcha

12 JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #03

FAZER



Uma nova imagem, contempo-
rânea e nobre. É este o propósi-
to das obras de requalificação que 
estão a decorrer entre a rotunda 
de Timor Lorosae e o Juncal, assu-
mindo uma linguagem que preten-
de dar uma nova dignidade àquela 
que é uma das principais entradas 
em Santo Tirso.

A intervenção, cuja conclu-
são está prevista para maio, es-
tá inserida no Plano de Mobilidade 
Sustentável de Santo Tirso. Nes-
se sentido, a obra prevê ligação 
com a requalificação já concluí-
da na Praça Camilo Castelo Bran-
co, envolvendo, inclusivamente, a 
criação de uma ligação pedonável 
e ciclável. 

A mobilidade sustentável é uma 
das apostas do Município de San-
to Tirso, com o objetivo de apos-
tar na promoção da qualidade de 
vida, através do incentivo da utili-
zação da bicicleta e da caminhada. 

A primeira fase desta obra, 
contempla uma intervenção até 

ao Juncal. Neste momento, falta 
apenas concluir a colocação de 
betão betuminoso nas faixas de 
rodagem, dependentes das condi-
ções climatéricas. A segunda fase 
da obra, que será executada mais 
tarde, permitirá estender a requa-
lificação até à Ermida.  

Os trabalhos realizados até 
agora permitiram uma retificação 

do perfil longitudinal e transver-
sal do arruamento, de forma a ga-
rantir a largura pretendida. Foram 
também beneficiadas as infraes-
truturas existentes de drenagem 
de águas pluviais e remodelada a 
rede de iluminação pública e te-
lecomunicações existentes, rede 
de rega, trabalhos de paisagismo 
e sinalização.

A Câmara Municipal de Santo Tirso tem a 
decorrer as obras de requalificação das ruas 
do Chã da Raposa e da Fundição, na fre-
guesia de Vilarinho. As duas intervenções, 
no valor de 260 mil euros, inserem-se num 
plano de empreitadas de beneficiação de 
vias de comunicação que a autarquia tem 
em curso, em diferentes freguesias.

A obra na Rua do Chã da Raposa tem por 
objetivo garantir o acesso de veículos pesa-
dos. Para isso, os trabalhos contemplados 
nesta empreitada são terraplenagens, retifi-
cação do perfil longitudinal e transversal do 
arruamento, execução de infraestruturas de 
drenagem de águas pluviais e pavimentação 
em betão betuminoso.

No caso da Rua da Fundição, a inter-
venção prevista contempla a retificação do 
perfil transversal da via, execução de in-
fraestruturas de drenagem de águas plu-
viais, execução das bases do pavimento em 
tout-venant e pavimentação da faixa de ro-
dagem em betão betuminoso.

Maquete do projeto de requalificação da ligação da rotunda Timor Lorosae–Juncal

Obras de Pavimentação na Rua da Fundição

Intervenção na Rua do Chã da Raposa

A SABER
Dando continuidade à 
intervenção realizada na Praça 
Camilo Castelo Branco, a 
intervenção entre a rotunda 
de Timor Lorosae e o Juncal 
terá materiais e acabamentos 
semelhantes. Do ponto de vista 
técnico, a área de passeios está 
pavimentada a cubo de granito, 
com guias em granito cinza. Por 
seu turno, a via de circulação 
automóvel e a faixa ciclável 
serão pavimentadas em betão 

betuminoso. Serão, ainda, 
colocados “rails” com a inclusão 
de faixa inferior de proteção 
para motociclistas/ciclistas. Já 
concluída está a plantação de 
árvores na faixa ajardinada que, 
no futuro, vai criar uma zona de 
sombra sobre o passeio. Será 
também incluída a colocação 
de mobiliário urbano, 
designadamente papeleiras. 
Os passeios junto das zonas de 
atravessamento de peões serão 
rebaixados.

Intervenções 
em Vilarinho 
a decorrer

Obras até ao Juncal 
concluídas em maio
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Durante dois dias, cerca de 
200 educadores de infân-
cia e professores dos en-
sinos básico e secundário 

debateram as várias perspetivas pe-
dagógicas relacionadas com a “Co-
municação e Relações Interpessoais”. 
Este foi o tema da segunda edição do 
Fórum EDUCA – Encontros da Edu-
cação de Santo Tirso, que decorreu a 
23 e 24 de fevereiro.

A iniciativa, promovida pela Câma-
ra de Santo Tirso em parceria com o 
Agrupamento de Escolas de São Mar-
tinho e o Centro de Formação Sebas-
tião da Gama, teve lugar no Centro 
Cultural Municipal de Vila das Aves 
e no agrupamento de escolas orga-
nizador. No âmbito da Educação, a 

Câmara de Santo Tirso destacou os 
diferentes programas que tem im-
plementado, com vista ao sucesso 
escolar.

“Na linha do trabalho que temos de-
senvolvido ao longo dos últimos anos 
na área da Educação, o Fórum EDUCA 
desempenha um papel importante no 
que toca ao debate de ideias sobre o 
que é melhor para os nossos alunos. 
Esta segunda edição vem consolidar 
e acrescentar pontos a esse objetivo”, 
declarou Joaquim Couto.

O primeiro dia da iniciativa contou 
com uma conferência do antigo mi-
nistro da Educação, Eduardo Marçal 
Grilo, associada ao tema “Educar para 
um futuro imprevisível”. “Escolhi este 
tema pela ideia de que o futuro é tão 

complexo, e, ao mesmo tempo, pela 
dificuldade em identificar quais as ca-
raterísticas desse futuro. A perspetiva 
que trouxe é a de uma formação mui-
to sólida, na área dos conhecimentos, 
das atitudes e comportamentos, bem 
como na área dos valores”, justificou 
o antigo governante.

O “Fórum EDUCA” é uma ação 
acreditada pelo CCPFC-Conselho 
Científico Pedagógico de Formação 
Contínua, considerada para efeitos 
de progressão na carreira do docen-
te. Para além de conferências e pa-
lestras, o programa integrou ainda a 
realização de várias oficinas.

Santo Tirso foi, pela primeira 
vez, o organizador do Encon-
tro Anual da Rede Territorial 
Portuguesa das Cidades Edu-

cadoras. A 26 de fevereiro, o Mosteiro 
de Singeverga juntou 60 Municípios de 
todo o país, para um momento onde 
a promoção da cidadania, o respeito 
pela diversidade e o direito à diferen-
ça foram as temáticas em destaque.

Paralelamente a uma reunião de 
trabalho em rede, o encontro ficou 
marcado pela apresentação de dois 
projetos de Santo Tirso, exemplos de 
educação e cidadania. O Município 
deu a conhecer às Cidades Educa-
doras presentes os modelos da CAID 
- Cooperativa de Apoio à Integração 
do Deficiente e da Poesia Livre.

“Em complemento com o Estado e 

as instituições particulares de ensino, 
temos trabalhado no sentido de mos-
trar o papel ativo que o Município 
tem enquanto Cidade Educadora, um 
papel que é reconhecido pelos ou-
tros concelhos. Não é por acaso que 
este encontro se realizou em San-
to Tirso. Queremos, e é do interes-
se de todos, que estas experiências 
políticas sejam reconhecidas”, desta-

cou o presidente da Câmara Munici-
pal, Joaquim Couto, orador na sessão 
de abertura.

Sendo uma área multidisciplinar e 
transversal, o autarca enfatizou ain-
da a importância que a Educação 
tem nas políticas da Câmara de San-
to Tirso, que assume muitas vezes, 
através do orçamento municipal, res-
ponsabilidades que são do Governo. 
“Este encontro vem, de certa forma, 
dar corpo e seguimento à importân-
cia que a Câmara atribui às questões 
globais da Educação, bem como aos 
princípios que regem estas cidades. 
Somos, por exemplo, o primeiro Mu-
nicípio da Área Metropolitana do 
Porto a avançar com um programa 
de combate ao insucesso escolar, en-
volvendo um conjunto de medidas a 
nível municipal que associam escola 
e família”, referiu, a título de exemplo 
Joaquim Couto.

Os participantes, representantes 
de cidades como Loulé, Matosinhos, 
Ponta Delgada ou Torres Vedras, 
puderam ainda fazer uma visita te-
mática ao Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea e ao Mu-
seu Municipal Abade Pedrosa. 

A Educação tem sido uma das áreas prioritárias da Câmara de Santo Tirso

Antigo ministro da Educação, Marçal Grilo, foi um dos convidados do encontro

II Fórum EDUCA 
debate Comunicação 
e Relações Interpessoais

Cidades Educadoras 
reunidas em Singeverga
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Já limpou o seu terreno? Pro-
teja a sua casa e a floresta 
dos incêndios. A prevenção 
foi uma das formas que a 
Câmara de Santo Tirso en-

controu para chamar a atenção da 
população do Município e, em es-
pecial, dos proprietários para a ne-
cessidade de limpeza dos terrenos 
florestais. 

Depois do flagelo que assolou o 
país em outubro de 2017, realçou 
o presidente da autarquia, Joaquim 
Couto, “há uma responsabilidade 
que tem de ser assumida por todos, 
no sentido de agir antecipadamente 
e prevenir catástrofes”. 

Para além da campanha «Já lim-
pou o seu terreno? Proteja a sua 
casa e a floresta dos incêndios», 
divulgada por todo o concelho em 
forma de cartazes e através das re-
des sociais, a Câmara de Santo Tirso 
tomou ainda outras medidas.

Segundo revelou Joaquim Couto, 
cerca de 700 proprietários de ter-
renos florestais do Município foram 

notificados, através de carta, da 
obrigação que decorre da lei geral 
do Estado e que implicava a limpe-
za desses terrenos até ao passado 
dia 15 de março. 

E exatamente para falar sobre es-
sas responsabilidades o salão nobre 
da Câmara de Santo Tirso encheu, 
no dia 28 de fevereiro, numa sessão 
de esclarecimento sobre «A Defesa 
da Floresta» que contou com a pre-
sença de elementos do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Flo-
restas, da GNR e da Autoridade Na-
cional da Proteção Civil. O objetivo 

passou por esclarecer dúvidas, no-
meadamente no que diz respeito à 
gestão de combustíveis (limpeza de 
vegetação) dos terrenos confinan-
tes a edifícios inseridos em espaços 
rurais, face às alterações legislativas 
publicadas e em curso.

A par da campanha para os pro-
prietários florestais, o Serviço Mu-
nicipal de Proteção Civil da Câmara 
de Santo Tirso tem também articu-
lado com as entidades gestoras de 
infraestruturas, como a EDP, a REN, 
a Infraestruturas de Portugal ou a 
REFER, a limpeza das faixas.

Depois de Coimbra e Lisboa, 
Santo Tirso foi a cidade escolhida 
para ser palco do III Congresso So-
ciedade Portuguesa de Disfunção 
Temporomandibular e Dor Orofa-
cial (SPDOF), que decorreu na Fá-
brica de Santo Thyrso, entre 8 e 10 
de março. Durante três dias, 500 
participantes e 15 oradores nacio-
nais e internacionais, de áreas co-
mo a fisioterapia, a psicologia ou 
a medicina dentária, partilharam 
conhecimentos sobre esta área da 
saúde, com temáticas como o bru-
xismo ou a patalogia do sono. 

Para o vereador com o pelou-
ro da Saúde, José Pedro Macha-
do, estas iniciativas funcionam 
como verdadeiro cartão de visita 
do concelho. “Este é um momen-
to de atualização científica, com 
profissionais de saúde de excelên-
cia, sobre uma patologia muito co-
mum, mas pouco abordada, o que 
coloca Santo Tirso, mais uma vez, 
na linha da frente”, apontou.

Sublinhando que Santo Tirso 
oferece condições para receber 
este tipo de eventos, nomeada-
mente no espaço da Fábrica, José 
Pedro Machado acredita que este 
tipo de iniciativas tem contribuído 
para a dinamização da economia 
local. Um congresso como este, 
aludiu, “é um excelente motivo pa-
ra conhecer o Município”.

Com o objetivo de alertar a po-
pulação para este tipo de patolo-
gias multifatoriais, sendo exemplo 
de interação de diversas áreas pro-
fissionais, o evento contou ainda 
com vários workshops destinados 
a médicos de diferentes especiali-
dades, como medicina dentária ou 
fisioterapia, e respetivos alunos.

“Esta iniciativa tem sido um su-
cesso e está a sê-lo novamente. 
Conseguimos colocar Santo Tir-
so como a capital mundial desta 
patologia. Somos uma sociedade 
multidisciplinar, na qual todos os 
profissionais estão por igual, e por 
isso todos formam parte da solu-
ção. Nesse sentido, também con-
vidamos representantes de outros 
países, que nos vêm mostrar o que 
estão a fazer”, explicou aos jorna-
listas o presidente da Associação 
Portuguesa de Disfunção Tempo-
romandibular, David Sanz.

Limpeza dos terrenos é obrigatória por lei

O QUE DIZ A LEI

Inserido no Orçamento do Esta-
do para 2018, o Regime Excecional 
das Redes Secundárias de Faixas 
de Gestão de Combustível, que 
introduz alterações à lei de 2006 
do Sistema de Defesa da Flores-
ta Contra Incêndios, indica que 
até 15 de março “os proprietários, 

arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, 
detenham terrenos confinantes a 
edifícios inseridos em espaços ru-
rais, eram obrigados a proceder 
à gestão de combustível”. Caso 
não o tenham feito, ficam sujeitos 
a processos de contraordenação, 
com coimas que variam entre 280 
e 120 mil euros.

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

Câmara aposta  
na prevenção

Congresso 
com mais 
de 500 
profissionais
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“(Con)viver com o Risco” foi o tema 
das comemorações do Dia da Prote-
ção Civil em Santo Tirso, data assi-
nalada mundialmente a 1 de março. 
Entre 26 de fevereiro e 3 de mar-
ço, o Município promoveu um pro-
grama de atividades aberto a toda 
a população, com o intuito de sen-
sibilizar para o esforço conjunto de 
promoção de uma sociedade com 
mais prevenção, segurança e quali-
dade de vida.

Com a participação de várias insti-
tuições do concelho e do país ligadas 
à Proteção Civil, como as corpora-
ções de bombeiros, GNR, PSP ou o 
Exército Português, o programa in-
tegrou sessões de esclarecimento, 
uma mostra de meios e recursos na 
Praça 25 de Abril e uma exposição 
de trabalhos de vários estabeleci-
mentos de ensino. Atualmente, são 
31 as escolas de Santo Tirso que já 
têm Clubes de Proteção Civil.

SANTO TIRSO É O ÚNICO 
MUNICÍPIO DO NORTE  
COM O TÍTULO DE  
“CIDADE RESILIENTE”, 
ATRIBUÍDO PELA ONU

(Con)viver com o risco dá mote 
às comemorações da Proteção Civil 
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(Con)viver com o risco dá mote 
às comemorações da Proteção Civil 
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Santo Tirso estará represen-
tado no Campeonato da Eu-
ropa de Trampolim, que se 
realiza nos próximos dias 12 

e 15 de abril, em Baku, no Azerbei-
jão. Ricardo Santos, atleta do Gi-
násio Clube de Santo Tirso, foi o 
grande vencedor na terceira fase de 
apuramento para o Campeonato da 
Europa de Trampolim e Duplo Mini-
trampolim 2018 em Elites Seniores 
Masculinos.

O atleta de alto rendimento, 
apoiado pela Câmara Municipal, 
vai competir a título individual e 
por equipas, com os ginastas Dio-
go Abreu, Diogo Ganchinho e Pedro 
Ferreira, equipa treinada pelo pro-
fessor Carlos Matias. 

“O meu grande objetivo é obter, 
mais uma vez, uma medalha pelo 
menos pela equipa, como já temos 
feitos nos últimos campeonatos da 
Europa, e, claro, o melhor resultado 
possível a nível individual. Essencial-
mente, quero fazer as minhas séries 
da melhor maneira”, explicou Ricar-
do Santos, em declarações à Santo 
Tirso TV.

O ginasta admite estar numa boa 
fase como atleta: “Estas fases de 
preparação são as melhores, porque 
temos de treinar mais e também nos 
desafiamos um pouco mais. Há uma 
motivação muito grande para traba-
lhar melhor. É sempre um orgulho 
enorme participar em campeonatos 
internacionais, por estarmos a le-
var o nome de Portugal o mais alto 
possível”.

Ricardo Santos divide o seu tem-
po entre os trampolins e a faculdade, 
e frequenta, atualmente, o segundo 
ano de Ciências da Nutrição. No seu 
palmarés são já vários os resultados 
de destaque, entre eles os títulos de 
Campeão Nacional de Elites Senio-
res em 2012, de Vice-Campeão por 
Equipas no Campeonato da Europa 
em 2014 e o 3º lugar no Campeo-
nato Nacional em Trampolim Indivi-
dual em 2016.

Dia 25 de abril, calce as sapatilhas e jun-
te-se a esta caminhada histórica! No âm-
bito do programa de comemorações da 
Revolução dos Cravos, a Câmara de San-
to Tirso dinamiza a já tradicional Caminha-
da da Liberdade, que assinala a efeméride 
e promove, simultaneamente, a prática da 
atividade física e a criação de hábitos de 
vida ativa e saudável. 

O percurso a efetuar será o PR 1ST – 
Histórico Pré-Industrial, inserido nos Per-
cursos Pedestres de Santo Tirso, circuitos 
que dão destaque às paisagens únicas do 
concelho. Desta vez, a partida faz-se do 
Carvalhal de Valinhas pelas 9h30, para um 
trajeto que inclui passagem pelas Quedas 
de Fervença, Pereiras, Centro Interpre-
tativo e Castro do Monte Padrão, com 
regresso ao Carvalhal de Valinhas pelas 
13h00.

O percurso tem uma distância de 7,8 qui-
lómetros e grau de dificuldade médio. Po-
de inscrever-se gratuitamente através do 
site http://caminhadas.santotirso.pt/inscri-
cao.php.

Ricardo Santo voa até ao Azerbeijão

BREVE
GRANDES COMPETIÇÕES 
DE VÓLEI DISPUTADAS  
NO PAVILHÃO

O Pavilhão Desportivo Municipal rece-
be, nos meses de abril e maio, duas gran-
des competições de voleibol. A Câmara 
de Santo Tirso e a Federação Nacional 
de Voleibol voltam a juntar-se para pro-
mover dois grandes eventos desportivos, 
que trarão a Santo Tirso atletas nacionais 
e internacionais.

A primeira grande competição é a Final 
4 Taça de Portugal de Seniores Femini-
nos, que tem lugar a 28 e 29 de abril. No 
dia 28, a primeira semi-final é disputa-
da pelas 15h00, entre o Clube Kairós e o 
Leixões SC. A segunda semi-final decor-
re pelas 18h00, e opõe o Porto Vólei e o 
Lusófona VC. 

O grande vencedor é conhecido na 
grande final de dia 29, que irá ser dis-
putada pelos vencedores das duas 
semi-finais.

Já a 19 de maio joga-se a Golden Eu-
ropean League. A Seleção Nacional 
Sénior Masculina disputa o jogo com Es-
panha, integrado na competição que dá 
acesso à denominada Liga das Nações de 
voleibol, sucessora da Liga Mundial.

ATLETA COMPETE NO AZERBEIJÃO DIAS 12 E 15 DE ABRIL

Ricardo Santos 
no Campeonato 
da Europa 
de Trampolim

Caminhada 
da Liberdade 
com trajeto 
pelas Quedas 
da Fervença
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A Câmara Municipal e o Clu-
be Automóvel de San-
to Tirso (CAST) voltam a 
promover aquele que é já 

um evento de destaque no calendá-
rio desportivo regional e nacional. 
O Rali de Santo Tirso está de re-
gresso nos dias 4 e 5 de maio, para 
uma edição que traz algumas novi-
dades. A prova voltará a contar pa-
ra o Campeonato Regional do Norte, 
integrando o Calendário Nacional de 

Ralis da Federação Portuguesa de 
Automobilismo e Karting. 

A Super Especial tem lugar no dia 
4 de maio, pelas 20h00, e este ano 
conta com um novo trajeto. Na edi-
ção de 2018, os participantes irão efe-
tuar o percurso de prova apenas uma 
vez, que começa na ponte junto ao Rio 
Ave e termina junto ao Bankinter. Com 
esta alteração, todos os carros farão 
apenas uma volta na Super Especial, 
ao contrário do ano anterior.

Para além da alteração na Super 
Especial, a edição deste ano con-
ta com uma nova Prova Especial de 
Classificação (PEC), alargada às fre-
guesias de Vila Nova do Campo e Ro-
riz. A PEC Vila Nova do Campo/Roriz 
tem início a 100 metros da Igreja de 
São Mamede de Negrelos e termina 
a 50 metros do Mosteiro de Roriz. 

Já a PEC Mourinha/Hortal terá iní-
cio junto à Pedreira e termina antes 
do cruzamento da Rua Arciprestes. 

Na PEC Refojos/Assunção, a prova 
irá iniciar na Rua Megilde, terminan-
do junto à Igreja de São Miguel. Por 
ultimo, há ainda a percorrer a Prova 
Especial de Classificação Guimarei/
Serra, que tem início na rua de Gui-
marei e termina no entroncamento, 
onde volta à Estrada Nacional 105-2.

As Provas Especiais de Classifica-
ção decorrem no dia 5 de maio, pelas 
9h00, com entrega de prémios mar-
cada para as 18h00.

O Clube Desportivo das Aves es-
tá a 90 minutos da final da Taça de 
Portugal. O último jogo da meia-final 
realiza-se a 18 de abril, no terreno 
do Caldas, depois da vitória do clube 
de Santo Tirso, por 1-0, no encontro 
da primeira mão.

Depois de já ter feito história, ao 
conseguir chegar às meias-finais, e 
após vencer o Rio Ave, por 5-4, no 
desempate por grandes penalidades, o 
CD Aves está a um jogo de fazer his-
tória e conseguir um apuramento iné-
dito para a final da Taça de Portugal.

O jogo no campo da Mata, nas 
Caldas da Rainha, irá realizar-se a 
18 de abril, esperando-se a presen-
ça em peso dos adeptos do Aves, à 
semelhança do que tem acontecido.

Depois de ter assistido o jogo CD 
Aves – Caldas, em Vila das Aves, no 
passado dia 28 fevereiro, o presi-
dente da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Joaquim Couto, aguarda com 
expetativa a segunda partida da eli-
minatória. “Estou confiante numa 
vitória do Aves. O clube está a atra-
vessar um bom momento, com bons 
resultados no campeonato e, por is-
so, estou convencido que vai conse-
guir alcançar o objetivo de chegar ao 
Jamor”, refere o autarca. 

O vencedor da eliminatória de-
fronta na final o vencedor da outra 
meia-final entre FC Porto e Sporting, 
que, neste momento, regista uma 
vantagem portista, depois da vitória 
por 1-0 no Dragão.

Espera-se o apoio dos adeptos no dia 18 de abril

Super especial realiza-se no dia 4 de maio

Rali de Santo Tirso 
regressa em maio

Aves a um passo da final da Taça de Portugal
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Foram várias as atividades dedicadas à 
poesia, promovidas pela Câmara de San-
to Tirso em mais uma edição da “Poe-
sia Livre”. Santo Tirso celebrou a poesia 

entre 8 e 21 de março, este ano com um pro-
grama dedicado à poesia no feminino e home-
nageando a escritora Ana Luísa Amaral.

Exposições, recitais e encontros com escri-
tores foram algumas das propostas da progra-
mação da iniciativa, organizada em colaboração 
com as escolas do concelho. Para o presiden-
te da Câmara, Joaquim Couto, a “Poesia Livre” 
tem-se superado ano após ano, tendo contado, 
nesta edição, com uma maior participação das 
instituições e da comunidade em geral. 

“Esta é uma iniciativa muito acarinhada pe-
la Câmara de Santo Tirso, e que, de ano para 
ano, tem envolvido mais gente e um programa 
de maior qualidade. Esta edição vem confirmar 
isso mesmo, com uma maior participação no-
meadamente no concurso de poesia, que es-
te ano superou as expetativas no que toca ao 
numero de inscrições. É um evento transver-
sal, com atividades para todas as faixas etá-
rias”, enalteceu.

O programa da “Poesia Livre” arrancou, em 
jeito de celebração do Dia da Mulher, com um 
concerto da fadista Cuca Roseta, na Fábrica 

de Santo Thryso. Outro dos momentos altos 
teve lugar no dia 18 de março, nos Paços do 
Concelho, momento em que a grande home-
nageada desta edição, Ana Luísa Amaral, este-
ve à conversa com os leitores a propósito da 
apresentação do livro “What’s in a Name”, por 
António Oliveira.

No Dia Mundial da Poesia, a 21 de março, 
houve TUST poético com os alunos do Institu-
to Nun’Álvres a declamar e a oferecer lembran-
ças poéticas no percurso de autocarro entre 
as Caldas da Saúde e Santo Tirso. À noite, a 
Biblioteca Municipal recebeu um momento de 
poesia e música com Rui Mesquita ao piano, 
Carlos Carneiro na guitarra, canto de Ivo Ma-
chado e declamação de António Sousa.

Mas este ano, a “Poesia Livre” foi mais lon-
ge, com programação fora de portas. A Câmara 
de Santo Tirso promoveu a sessão “Rosália de 
Castro e o feminismo”, por António Oliveira, em 
Vila Nova de Cerveira, e chegou a Gross-Ums-
tadt, cidade alemã geminada com Santo Tirso, 
onde no dia 17 de março foi apresentado o no-
vo livro bilingue português/alemão “Entre Es-
paços/Zwischenräume”, de Alice Coutinho, por 
Avelina Ferraz.

Com o intuito de levar a poesia bem perto 
dos munícipes, a Câmara de Santo Tirso, em 
parceria com o Instituto Nun’Álvres, promoveu 
ainda a iniciativa “Pão com Poesia”, nas pada-
rias do concelho. No saco de pão podiam ler-se 
versos de Ana Luísa Amaral, a autora homena-
geada desta edição. 

Ana Luísa Amaral foi a homenageada deste ano

O concerto da Cuca Roseta abriu as comemorações

Poesia numa viagem de comboio entre Vila das Aves e S. Bento

DEZENAS DE INICIATIVAS ENVOLVERAM ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DO MUNICÍPIO

Poesia Livre 
em todo o lado… 
por toda a parte
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O grande salão de referência 
para a indústria do turis-
mo nacional e internacio-
nal contou, pelo quinto 

ano consecutivo, com a presença de 
Santo Tirso. Integrado no stand do 
Turismo do Porto e Norte de Portu-
gal, o Município foi destaque na BTL 
– Bolsa de Turismo de Lisboa, que 
decorreu na FIL entre 28 de feverei-
ro e 3 de março.

Santo Tirso captou a atenção dos 
profissionais de comunicação e turis-
mo presentes, entre os quais os corres-
pondentes internacionais em Portugal, 
com a apresentação de uma experiên-
cia enogastronómica que mereceu a 
crítica positiva dos participantes. 

“O turismo é cada vez mais uma 
das grandes marcas de Santo Tirso, 
e uma das várias provas disso é que 
registamos, em 2017, o nosso melhor 
ano de sempre a esse nível. Somos 
um Município que sabe acolher e que 
tem muito para ver e experimentar”, 
declarou aos jornalistas presentes o 
presidente da Câmara de Santo Tirso, 
Joaquim Couto.

O almoço protagonizado pelo Mu-

nicípio foi dedicado aos produtos 
gastronómicos da região: o licor de 
Singeverga, o pão regional e as car-
nes de fumeiro. A iniciativa contou 
com a participação da Chef Ana Coe-
lho, do Restaurante T. 

“Também os nossos sabores dei-
xam marca por quem passa por Santo 
Tirso. A atenção destes profissionais 
de comunicação e do turismo é muito 

importante para o Município”, acres-
centou o autarca.

Para além da experiência enogas-
tronómica, Santo Tirso apresentou 
outras das suas melhores atrações. 
Privilegiado no que toca à prática de 
desporto ao ar livre, o Município tam-
bém deu destaque aos seus percur-
sos pedestres, e levou à BTL outro 
dos seus grandes ex-libris: o Museu 

Internacional de Escultura Contem-
porânea, que tem vindo a receber ca-
da vez mais turistas, vindos de todo 
o mundo. 

Na 30ª edição da Bolsa de Turismo 
de Lisboa, Santo Tirso promoveu ain-
da o Fim de Semana Gastronómico, 
que decorre de 20 a 22 de abril, dis-
ponibilizando provas de seminaristas 
e licor de Singeverga.

Joaquim Couto e o presidente da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira

Jornalistas nacionais e internacionais tiveram direito a uma experiência enogastronómica

MUNICÍPIO ESTEVE EM DESTAQUE NA 30ª EDIÇÃO DA BTL

Santo Tirso bem recebido 
em Lisboa
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O concurso foi lançado 
e o desafio aceite. A 
Confeitaria Algarve foi 
a vencedora do concur-

so “Pudim Condessa Aldara”, lan-
çado pela Câmara de Santo Tirso 
para a criação de um novo produto 
gastronómico no Município. Aque-
la que será a sobremesa oficial do 
Fim de Semana Gastronómico, pro-
movido em parceria com a Entida-
de Regional do Turismo do Porto e 
Norte, foi escolhida a 6 de março, 
na Quinta de Fora.

Aos jornalistas, o presidente da 
Câmara de Santo Tirso, Joaquim 
Couto,  destacou a importância da 
gastronomia no desenvolvimento 
do concelho. “Este concurso deu 
a oportunidade aos nossos muní-
cipes de deixarem a sua própria 
marca na nossa gastronomia, reno-
vando, ao mesmo tempo, a nossa 
oferta. O Fim de Semana Gastro-
nómico é um palco para mostrar 
isso mesmo, sendo que são muitos 
os que nos procuram nessa altu-
ra, não apenas pelos sabores, mas 
para conhecer um pouco mais do 
que temos para oferecer em ter-
mos culturais. Temos belíssimos 
parques, paisagens únicas, um 

Museu reconhecido além-frontei-
ras, jesuítas, Licor de Singeverga 
e agora o Pudim Condessa Aldara”.

A melhor receita, com aposta 
nos elementos da terra, como o 
Licor de Singeverga ou o mel da 
região, foi escolhida entre 28 par-
ticipantes. António da Silva Mi-
randa, da Confeitaria Algarve, foi 
o grande vencedor.

Apurados os paladares, todos os 
participantes foram avaliados em 

prova cega, por um júri composto 
por Isabel Castro, diretora do De-
partamento Operacional do Turis-
mo do Porto e Norte de Portugal; 
Miguel Cerqueira Correia, Grão-
-Mestre da Confraria do Vinho 
Vede; chef Miguel Oliveira, pudim 
Abade de Priscos “Viva o Rei”; chef 
Miguel Cizeron do Club House Va-
le Pisão; chef António Loureiro do 
“Cozinha” e chef Renato Cunha do 
“Ferrugem”.

Desfrutar de boa comida e visitar San-
to Tirso é o convite da Câmara de Santo 
Tirso para o fim de semana de 20 a 22 
de abril. O Município volta a aderir ao 
“Fim de Semana Gastronómico”, promo-
vido pela Entidade Regional do Turismo 
do Porto e Norte de Portugal, apelando 
aos sentidos e ao paladar com uma ini-
ciativa que envolve descontos, programa 
turístico e um novo sabor para provar.

Patanisca de bacalhau e arroz à to-
quinha serão, respetivamente, a entrada 
e o prato principal da ementa oficial do 
Fim de Semana Gastronómico de San-
to Tirso, este ano com uma sobremesa 
muito especial: o Pudim Condessa Alda-
ra, nova atração gastronómica do conce-
lho, escolhida em concurso lançado pela 
autarquia.

O Município destaca-se ainda pelos 
26 restaurantes aderentes, que ofere-
cem um copo de vinho da região e 10 
por cento de desconto na refeição, bem 
como pelos cinco empreendimentos tu-
rísticos participantes, que garantem des-
conto de 20 por cento no alojamento 
nas noites de sexta e sábado.

Paralelamente, a Câmara de Santo 
Tirso promove ainda um programa turís-
tico, que convida a conhecer um pouco 
mais sobre o Município, na envolvência 
do tema dos sabores. Entre as ativida-
des, sempre com saída da Loja Interati-
va de Turismo, está uma visita à empresa 
Ayeme, à Casa de Dinis e à Quinta de 
Gomariz, bem como um passeio de Tuc 
tuc. O programa completo pode ser con-
sultado em www.cm-tirso.pt.

Os 26 restaurantes aderentes a esta 
iniciativa são: 100 Limit; Adega Regional 
Ferreira Cunha; Belo Horizonte; Tirsen-
se; Casa Rosae (apenas fornece refeição 
de almoço de sexta); Dona Unisco; Ta-
berna “A Clínica” (fechado no domingo); 
Lanterna Tasquinha; Braseiro das Aves; 
Adega do Zé; Adega Amarela; Quinze; 
Sete Migalhas; Mira Parque; Casa do 
Alto; Cozinha do Ave; T Food Wine & 
Fun (fechado no domingo); Santo Antó-
nio; Ponto Final; Mira Rio; O Costa; O 
Olímpico; Ferro Velho; Grupo Excelên-
cia; Grupo Excelência “Wine House”; e 
Restaurante Pedra do Couto (fechado 
no domingo).

Já os empreendimentos turísticos que 
integram o pacote de descontos são Ho-
tel Cidnay, Santo Thyrso Hotel, Zé da 
Rampa Hotel, Casa de Vilela – TH e 
Quinta da Picaria.

Pudim Vencedor

Concurso "Pudim Condessa Aldara" contou com 28 participantes

QUEM FOI A CONDESSA ALDARA?
O nome do novo pudim – Condessa Aldara – remete para a história 
do Município de Santo Tirso. A condessa Aldara foi mãe de S. 
Rosendo e benemérita do Mosteiro de S. Bento.

Abril tem 
fim de semana 
gastronómico

Confeitaria 
Algarve ganha 
concurso de pudim
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O festival “Sonoridades” está de re-
gresso e marca a agenda musical 
de Santo Tirso no mês de abril. 
Entre os dias 27 e 30, o Centro 

Cultural Municipal de Vila das Aves volta a 
ser palco dos novos sons da música portu-
guesa, com destaque para os jovens escrito-
res de canções.

Promovido pela Câmara de Santo Tirso 
e com direção artística e produção da 1Bi-
go, este ciclo de concertos traduz-se numa 
aposta nos novos valores da música nacio-

nal, sem esquecer a realização dos concertos 
com nomes já consagrados da música portu-
guesa. Cavalheiro faz as honras de abertura 
num cartaz que integra ainda os grandes es-
petáculos de Benjamim, Tatanka e Duquesa. 

Os bilhetes estão à venda na Loja Inte-
rativa de Turismo e no Centro Cultural Mu-
nicipal de Vila das Aves. O bilhete diário 
tem o valor de quatro euros (três euros com 
Cartão Santo Tirso Jovem) e o bilhete úni-
co, com acesso a todos os espetáculos, cus-
ta 10 euros.

O festival Sonoridades tem enchido a sala do CCMVA

CAVALHEIRO
DIA 27 · 22h00
Tiago Ferreira é o Cavalheiro.  Nascido no Porto, criado 
em Santo Tirso e a viver em Braga, editou o seu primeiro 
EP homónimo em 2009, ano em que se estreia ao vivo. 
Desde então, tem editado trabalhos com regularidade, 
somando já seis álbuns. Neste momento, Cavalheiro en-
contra-se em digressão com a apresentação do seu novo 
LP, “Falsa Fé”, editado em fevereiro deste ano, tema que 
promete interpretar em Vila das Aves. A música de Ca-
valheiro é um registo filtrado de emoções e sentimentos, 
pousados em cima de uma instrumentação cuidada.

BENJAMIM
DIA 28 · 22h00
Fruto de uma parceria do músico português com o bri-
tânico Barnaby Keen, “1986” é o novo trabalho de Ben-
jamim. Editado em 2017 e grande sucessor de “Auto 
Rádio”, surge como um exercício de reciprocidade e 
partilha, cujo resultado são oito canções intercaladas, 
separadas pela língua e unidas pelo contexto. Benja-
mim apresenta-se no Sonoridades em formato reduzido 
e acústico, na companhia de António Vasconcelos Dias, 
para interpretar temas dos dois discos de originais. 
“Terra Firme”, “Dança com os Tubarões”, ou mesmo “Os 
Teus Passos” mereceram grande destaque nas rádios 
nacionais e não vão faltar no alinhamento. 

TATANKA
DIA 29 · 18h30
Natural de Sintra e dono de um carisma e voz inconfun-
díveis, Tatanka tornou-se conhecido como o vocalista 
de uma das mais bem-sucedidas bandas portuguesas da 
atualidade: The Black Mamba. Em 2016, inicia a carrei-
ra a solo, num registo mais pessoal e de regresso às suas 
raízes, contando histórias e apresentando temas originais 
em português, como “Alfaiate” e “De Alma Despida”. Em 
dezembro do mesmo ano estreou-se na Casa da Música, 
com sala esgotada. Tatanka encontra-se a finalizar o seu 
álbum de estreia, a editar no último trimestre do ano.

DUQUESA
DIA 30 · 22h00
Depois de numerosas aventuras em carrinhas e transpor-
tes públicos, de incendiar a sua passagem com um rock’n 
roll movido a punk, Nuno Rodrigues chegou a Duque-
sa, o seu projeto que abriga o álbum homónimo e, ago-
ra, “Norte Litoral”, documento da sua nova fase artística 
e sobre as suas referências, espelhadas em sete canções 
pop de tons mais negros. Arranjos cuidados, ora doces, 
ora amargos, a enaltecer um registo essencialmente ma-
duro. Duquesa entra, em definitivo, num capítulo novo da 
sua vida, assumindo, primeiro, a faceta de intérprete em 
português, e aprimorando a sua composição com influên-
cias diretamente puxadas da década de 80 e letras mini-
malistas que abrem espaço para arranjos arrebatadores.

FESTIVAL DOS NOVOS SONS DA MÚSICA PORTUGUESA, DE 27 A 30 DE ABRIL

Está quase aí 
o “Sonoridades” 
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www.cm–stirso.pt
/cmsantotirso

@municipio–de–santo–tirso

centro cultural municipal

vila das aves 
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bilhete diário  4€
c/cartão ST jovem  3€

bilhete geral  10€

APOIOPRODUÇÃO

MEDIA PARNER


