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REGENERAÇÃO 
URBANA

O conceito da regeneração urba-
na assenta na forma de pensar, fazer 
e construir cidades, de uma forma pla-
neada, integrada e sustentável. Em 
Santo Tirso, é exatamente esta a es-
tratégia que estamos a seguir, aplican-
do o conceito da regeneração urbana 
não só ao setor imobiliário, com a re-
cuperação do património habitacional 
devoluto, mas também para outros se-
tores económicos.  

O Vale do Ave viveu uma das suas 
piores crises na década de 90 e início 
do século XXI, assistindo a uma ava-

lanche de encerramentos dos gigan-
tes dos têxteis, por falência. O quadro 
do desemprego generalizou-se com 
as fábricas a fecharem as portas. Des-
se tempo, restam histórias "de outros 
tempos" e um património edificado, 
deixado ao abandono.

Mas este cenário desolador está a 
mudar. Santo Tirso está a mudar, por-
que a Câmara acreditou que, a par do 
desenvolvimento económico que se 
começou a sentir no Município, a re-
generação urbana seria a pedra de to-
que para alavancar o desenvolvimento 
do concelho. A Câmara acreditou que 
o estímulo à regeneração urbana, no-
meadamente na área empresarial, se-
ria um importante impulso para o cres-
cimento de Santo Tirso e do tecido 
empresarial local.

Atualmente, Santo Tirso assiste a um 
boom no campo da regeneração urba-
na, com antigas fábricas que estiveram 
devolutas nas últimas duas décadas a 
serem recuperadas, requalificadas. E 
não apenas para um fim patrimonial, 
mas também para um objetivo empre-
sarial. As nossas empresas estão a cres-

cer, estão a empreender e estão a in-
vestir em instalações que possam dar 
resposta às novas encomendas, a um 
maior volume de produção direcionado 
para a exportação. 

A par deste crescimento económi-
co, o património edificado devoluto 
vai ganhando nova vida, novas histó-
rias, na certeza de que a readaptação 
destes espaços a novos usos não fica-
rá circunscrito ao edifício, mas a toda a 
área envolvente. 

Santo Tirso está a mudar. Sem as me-
galomanias daqueles que em tempos 
defenderam o aparecimento de novas 
zonas industriais, hipotecando até o fu-
turo ambiental, Santo Tirso está a cres-
cer. De forma planeada e organizada. 
De forma sustentável, segundo os bons 
exemplos da regeneração urbana.
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bem como a sessões de consul-
toria especializada. Além dis-
so, as startups e microempre-
sas poderão ainda beneficiar 
de um período de incubação na 
Fábrica de Santo Thyrso, espa-
ço empresarial com um abran-
gente network. Para isso, de-
verão apresentar propostas 
inovadoras e competitivas. No 
total, explica Alberto Costa, 
“temos 400 mil euros disponí-

veis para apoiar os novos pro-
jetos”, fruto de uma candidatu-
ra realizada pela autarquia ao 
programa Norte 2020. 

O Invest Santo Tirso foi 

criado em 2015 com o obje-
tivo de impulsionar a dinami-
zação económica do conce-
lho e apoiar os empresários 
locais e potenciais investido-

res. O vice-presidente da Câ-
mara Municipal recordou que, 
em menos de três anos, já fo-
ram concedidos “cerca de 10 
milhões de euros em benefí-
cios fiscais, tendo-se incenti-
vado a criação de mais de 530 
empresas", em "ações que têm 
tido um forte impacto no em-
prego local, com a taxa de de-
semprego a descer 50,22 por 
cento entre 2013 e 2018”.

“S
anto Tirso Em-
preende" é o no-
vo projeto da Câ-
mara Municipal 

para a promoção do empreen-
dedorismo e do autoemprego, 
num investimento que ronda 
os 400 mil euros. O programa 
foi apresentado publicamen-
te no passado dia 10 de abril e 
será implementado pelo Invest 
Santo Tirso – Gabinete de Di-
namização Económica, dispo-
nibilizando diversos mecanis-
mos e instrumentos de apoios 
a novos projetos. 

Recordando os números al-
cançados nos últimos quatro 
anos, período durante o qual 
houve uma redução drásti-
ca da taxa de desemprego no 
Município, o vice-presiden-
te da autarquia, Alberto Cos-
ta, sublinhou que a aposta na 
área do empreendedorismo “é 
para manter”. 

O “Santo Tirso Empreende”, 
sublinhou, “representa mais 
um passo na estratégia de re-
duzir a taxa de desemprego 
no Município, garantindo um 
apoio mais próximo e eficaz 
aos empreendedores e às mi-
croempresas inovadoras”.

Os participantes neste pro-
grama poderão usufruir de 
workshops e formações perso-
nalizadas, apoio à elaboração 
do plano de negócios, acesso a 
um programa de mentoria e a 
uma rede de Business Angels, 

Englobado no programa 
Santo Tirso Empreende, há 
três concursos de ideias que 
estão a decorrer nas áreas de 
turismo, design e design de 
moda, com o objetivo de pro-
mover e incentivar ideias de 
negócio e a criação de novas 
empresas no Município.

Destinado a empreendedo-
res, a título pessoal ou coleti-
vo, ou microempresas criadas 
há menos de dois anos, cujos 

projetos sejam inovadores, o 
concurso divide-se em três fa-
ses. O período de candidaturas 
termina a 9 de maio, seguindo-
-se a avaliação por parte do júri 
dos concursos. 

As 10 melhores ideias de ca-
da uma das áreas serão sele-
cionadas para a segunda fase, 
altura em que os promotores 
destas terão acesso a coaching 
personalizado, workshops e à 
oportunidade de integrarem 

um espaço de co-working nas 
instalações do Invest Santo Tir-
so, na Fábrica de Santo Thyrso. 

A segunda fase encerra com 
a apresentação pública dos 
projetos, após a qual os três 
melhores serão selecionados 
para a fase final, período em 
que os empreendedores rece-
berão apoio jurídico na criação 
da empresa, acesso a uma re-
de de mentores e apoio na ela-
boração do plano de negócios, 

bem como acompanhamento 
permanente e informação acer-
ca de instrumentos de capitali-
zação e apoios disponíveis. 

As microempresas poderão 
ainda beneficiar da integração, 
por um período de seis meses, 
na incubadora da Fábrica de 
Santo Thyrso.

Na cerimónia de apresenta-
ção do concurso, que decor-
reu a 10 de abril, Pedro Ne-
to, designer de Moda natural 

de Santo Tirso, e Nuno Rebe-
lo e Diana Coelho, ambos do 
projeto Raízes, deram o seu 
testemunho enquanto jovens 
empreendedores. Todos con-
sideraram que estes concur-
sos de ideias são “excelentes 
formas” de iniciar projetos de 
negócios, nomeadamente pela 
“oportunidade de desenvolver 
e aprofundar conhecimentos 
relacionados com a viabilidade 
dos mesmos”.

O vice-presidente da Câmara, Alberto Costa, explicou os objetivos do novo programa

400 MIL EUROS 
DE INVESTIMENTO

Santo Tirso Empreende 
apoia inovação

Concurso de ideias até 9 de maio
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Com uma história que remonta a 1970, mas 

fundada em 1979, a Lismânia produz tachas e 

pregos de aço temperado, clipes e pioneses. 

Com um volume de negócios anual de 2,2 

milhões de euros, a exportar para os cinco 

continentes, a fábrica é já pequena para o que 

produz e para os planos de crescimento, que 

passam por duplicar a capacidade de produção 

e alargar a gama de produtos. Nesse sentido, 

vai mudar-se para a antiga Fábrica de Tecidos 

de Rebordões, onde irá investir cerca de 2,6 

milhões de euros, em requalificação e novos 

equipamentos. Prevista está a criação de 10 

novos postos de trabalho.

A 
aposta de Santo Tirso na regeneração ur-
bana tem dado frutos e são várias as em-
presas do Município a “renascer”. Mais 
emprego, mais investimento e mais cresci-

mento da economia é o resultado dos incentivos fis-
cais para as empresas que a Câmara tem atribuído 
aos investimentos que são considerados Projeto de 
Interesse Municipal.

Dos apoios da autarquia fazem parte reduções 
em licenças e taxas municipais, no Imposto Munici-

pal sobre Imóveis (IMI) e na Derrama, num valor to-
tal que se estima ultrapassar um milhão de euros. Os 
incentivos, destinam-se a empresas que se instalem 
no concelho e ainda às que estejam a expandir-se.

A Lismânia, a Casa dos Reclamos, a Copo Têxtil, 
a ADA Fios, a Felpinter e a Hotelar são exemplos 
de empresas que vão reabilitar fábricas desativa-
das, para nelas se instalarem e ampliarem as suas 
áreas produtivas. Juntas, vão criar até 90 postos de 
trabalho.

A funcionar desde 2010 em Burgães, a 

multinacional Copo Têxtil vai reabilitar e 

ocupar as antigas instalações da tinturaria 

falida Vale Tábuas, no lugar da Cruzinha. A 

empresa produz artigos têxteis para grandes 

marcas de automóveis, que exporta em 85 

por cento e registou, em 2017, um volume de 

negócios na ordem dos 43 milhões de euros.

Situada em Vila das Aves, e fundada em 

1988, a Casa dos Reclamos irá instalar-se 

numa secção do gigante Fiatece, com cinco 

mil metros quadrados, que lhe permitirá 

implementar novas funções da empresa 

da publicidade e impressão digital, como a 

impressão 3D, entre outras valências. A Casa 

dos Reclamos emprega 40 pessoas, e em 2017 

teve um volume de negócios superior a dois 

milhões de euros.

Copo Têxtil ocupa 
antiga tinturaria 
Vale Tábuas

Antiga Fiatece 
recebe Casa 
dos Reclamos

REGENERAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO PASSA PELA REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS EMPRESARIAIS

Fábricas devolutas 
ganham vida nova
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A antiga unidade da Arco Têxteis, localizada 

em Santa Cristina do Couto, vai ser 

ocupada pela ADA Fios, empresa que é 

produtora europeia exclusiva de gaze 

hospitalar. Ao investir mais de 13 milhões 

de euros, a empresa poderá aumentar a 

capacidade produtiva da unidade de fiação 

e tecelagem, que já se encontra instalada 

em Santa Cristina.

A nova unidade logística da multinacional 

espanhola Adi Center vai estar localizada na Zona 

Industrial da Ermida. Com a atividade a crescer 

progressivamente desde 2006, ano em que se 

instalou na Zona Industrial da Maia com um centro 

logístico que, entretanto, deixou de ter capacidade 

para as necessidades, a mudança para Santo Tirso 

representa um investimento de 2,75 milhões de 

euros e permitirá aumentar a sua capacidade 

de armazenamento e distribuição em Portugal. 

Atualmente com 23 colaboradores, a Adi Center 

espera criar até cinco novos postos de trabalho. As 

obras estarão concluídas até ao final do primeiro 

trimestre do ano.

HOTELAR INVESTE 
SEIS MILHÕES NA 
FÁBRICA DO RIO VIZELA

Uma parte das gigantescas instalações da Fá-

brica de Fiação e Tecidos Rio Vizela, loca-

lizadas entre as freguesias de São Tomé de 

Negrelos e Vila das Aves, irá acolher a têxtil 

Hotelar, depois de reabilitada. Para ganhar 

mais espaço de produção, a empresa irá ocu-

par cerca de 20 mil metros quadrados, num 

investimento de cerca de seis milhões de eu-

ros. A Hotelar fornece têxteis para o setor 

hoteleiro e fechou 2017 com um volume de 

negócios de 8,4 milhões. 

ADA Fios 
muda-se para 
a Arco Têxtil

Ex-JMA 
passa para 
Felpinter
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A Câmara de Santo Tir-
so foi o representante portu-
guês numa importante con-
ferência europeia na área do 
empreendedorismo jovem no 
setor criativo. A conferência 
Atlantic Brainstorming: Cria-
tividade e Emprego decor-
reu entre 11 e 13 de abril, em 
Lugo, e foi o primeiro even-
to internacional do projeto 
Atlantic Youth Creative Hubs 
(AYCH), parceria europeia 
para a promoção do empre-
go jovem.

O projeto AYCH tem como 

objetivo principal o desen-
volvimento do potencial cria-
tivo e empreendedor dos jo-
vens, conectando pessoas, 
ideias, habilidades, tecnolo-
gias e empresas numa rede 
de hubs. Portugal, Reino Uni-
do, França e Espanha são os 
quatro países que integram o 
programa, que conta com 14 
entidades parceiras. O repre-
sentante nacional é a Câmara 
de Santo Tirso, através do IN-
VEST Santo Tirso – Gabinete 
de Dinamização Económica.

O evento incluiu um es-

paço de partilha e discussão 
sobre criatividade no espa-
ço europeu, workshops dina-
mizados por referências in-
ternacionais da área e um 
espaço de apresentação de 
ideias e projetos, onde o Mu-
nicípio esteve em evidência, 
com a Fábrica de Santo Thyr-
so a servir de case study em 
destaque. 

A Câmara Municipal foi 
acompanhada de dois es-
pecialistas nacionais, Gra-
ça Guedes, docente da Uni-
versidade do Minho, e Pedro 

Neto, jovem designer natural 
de Santo Tirso com partici-
pações no Portugal Fashion, 
que dinamizaram um work-
shop temático na área da 
“Moda & Design”. 

Houve ainda espaço pa-
ra o “Desafio Empreendedor 
Competitivo”, onde quatro 
jovens do concelho disputa-
ram com empreendedores 
oriundos de França, Reino 
Unido e Espanha o prémio de 
melhor ideia de negócio em-
preendedora no âmbito do 
setor criativo.

O projeto Atlantic Youth 
Creative Hubs tem previs-
to um orçamento total de 
4,2 milhões de euros, estan-
do a Câmara de Santo Tirso 
contemplada com um inves-
timento de mais de 400 mil 
euros, comparticipados pe-
lo FEDER. No âmbito deste 
projeto, e enquadrado com 
a estratégia de promoção do 
emprego jovem, a Câmara de 
Santo Tirso está a desenvol-
ver dois programas de incu-
bação de projetos na área das 
indústrias criativas.

O
s autarcas do nor-
te do país estão 
contra a propos-
ta do Governo de 

querer alocar 200 milhões 
de euros afetos à região pe-
lo Portugal 2020 a interven-
ções no apoio da área da ação 
social escolar e a outras inter-

venções de despesa corrente, 
considerando que estas ver-
bas devem ser asseguradas 
pelo Orçamento do Estado. 
A proposta que rejeita “limi-
narmente e frontalmente uma 
vontade” da Comissão Inter-
ministerial de Coordenação 
foi aprovada por unanimida-

de na última reunião Conselho 
Regional do Norte, órgão con-
sultivo da Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento 
Regional (CCDR-N), que de-
correu no dia 29 de março, na 
Fábrica de Santo Thyrso.

Joaquim Couto, presiden-
te da Câmara Municipal e an-

fitrião desta reunião, consi-
derou que caso esta intenção 
avance, “a região Norte será 
fortemente penalizada”. Além 
disso, acrescentou, “desres-
peita o que estava prometi-
do e comprometido no qua-
dro atual e vai ao arrepio do 
discurso político quanto ao 

reforço das verbas para as 
autarquias”.

Segundo Joaquim Couto, 
muitos municípios têm, atual-
mente, em marcha planos de 
requalificação urbana, com 
base na programação dos fun-
dos comunitários. “Agora que 
os projetos estão em curso é 
que vão diminuir as verbas? É 
uma situação que considera-
mos inaceitável”, apontou. 

Também o presidente do 
Conselho Regional do Norte, 
Paulo Cunha, criticou a opção 
de “desviar” os 200 milhões 
de euros que “deviam estar 
afetos à região”. Paulo Cunha 
defendeu que os 200 milhões 
de euros "devem ficar no Nor-
te", esclarecendo que não se 
está a pedir mais dinheiro: 
“O bolo que foi afeto ao Nor-
te – os três mil milhões de eu-
ros, sensivelmente – não que-
remos que ele aumente. O que 
nos interessa é que sejamos 
nós, Norte, a redirecionar as 
fatias desse bolo", salientou.

O Conselho Regional do 
Norte é um órgão consulti-
vo da CCDR-N, integrando 
os 86 presidentes de câma-
ra municipais, organizações 
sociais, económicas, ambien-
tais e científicas representa-
tivas do tecido institucional 
da região.

Santo Tirso foi a cidade anfitreã desta importante reunião

CONSELHO REGIONAL DA CCDR-N REUNIDO NA FÁBRICA DE SANTO THYRSO

Norte contra desvio 
de fundos comunitários

Mais 19 empresas reconhecidas
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S
anto Tirso subiu 73 
lugares no Índice de 
Transparência Muni-
cipal, que avalia a in-

formação de interesse público 
disponibilizada no site oficial 
das autarquias. O Município 
está entre os 48 que mais subi-
ram no ranking, face ao ano an-
terior, tendo mesmo alcança-
do uma pontuação de 100 por 
cento em matéria de transpa-
rência económica e financeira.

Os dados relativos ao ano 
de 2017, lançados pela orga-
nização não-governamental 
Transparência e Integridade – 
Associação Cívica, colocam o 
Município na 70ª posição, en-
tre os 308 a nível nacional.

Para o presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, os resulta-
dos obtidos são fruto de “uma 
política de rigor e transparên-

cia” que tem sido implementa-
da pelo executivo municipal. 
Segundo Joaquim Couto, “o 
poder político tem a obrigação 
de prestar contas à popula-
ção” e, por isso mesmo, “tem si-
do feito um grande esforço no 

sentido de ter informação dis-
ponível aos munícipes", quer 
através do sitio da autarquia, 
quer através de outras formas 
de comunicação. 

A subida no ranking alcan-
çada é de 73 lugares, face a 

2016 e de 182 lugares, compa-
rativamente a 2015. Entre os 
diferentes parâmetros avalia-
dos, o grande destaque vai pa-
ra a transparência económica 
e financeira, com 12 indicado-
res analisados, cuja avaliação 

atribuída ao Município de San-
to Tirso é de 100 por cento. A 
relação com a sociedade, com 
oito indicadores analisados, 
também é destaque, com uma 
avaliação de 92,86 por cento.

Estes resultados, apon-
ta Joaquim Couto, “significam 
que estamos a disponibilizar 
de forma correta a informação 
da ação política da Câmara aos 
munícipes, assente no princí-
pio de aproximação do poder 
político às pessoas”. 

Este ano, os 76 indicado-
res avaliados não foram alte-
rados, mas o Índice de Trans-
parência Municipal reforçou a 
exigência nos critérios usados 
para avaliar cada indicador, no 
sentido de incentivar os muni-
cípios a melhorar a qualidade 
de informação prestada aos 
cidadãos.

“Um bom exemplo para o 
concelho e para o país”. Foi 
desta forma que o secretário 
de Estado Adjunto e do Co-
mércio, Paulo Alexandre Fer-
reira, elogiou a grande viragem 
da empresa Pimentas & Coe-
lho, onde esteve no passado 
dia 23 de março, no âmbito de 
uma visita a Santo Tirso. 

Situada em Vila das Aves e 
produtora de algodão hidrófi-
lo, a Pimentas & Coelho foi ad-
quirida em 2016 pelo Grupo 
Hidrofer, depois de um perío-
do de dificuldades económi-
cas, tendo sido, desde então, 
alvo de uma reestruturação. 
“Tinha prometido, acerca de 
um ano, voltar a esta empre-
sa para constatar a sua gran-
de viragem. Quis cumprir es-
sa promessa e estar aqui hoje, 
no sentido de sinalizar o bom 
exemplo da reestruturação 
empresarial que se pode fa-
zer em Portugal, nas condições 
que existem do ponto de vista 
administrativo e jurídico”, elo-
giou o secretário de Estado, 

enaltecendo a forma como a 
atual administração conseguiu 
“fazer renascer a empresa”.

Também o presidente da 
Câmara de Santo Tirso, Joa-

quim Couto, salientou a gran-
de vivacidade empresarial 
sentida atualmente no conce-
lho: “O nosso Município está a 
crescer de forma galopante em 

termos de investimento e na 
criação de emprego. Há cerca 
de um ano, a Pimentas & Coe-
lho parecia ter um caminho ne-
gativo traçado. Esta visita tem 

o objetivo de reconhecer a im-
portância desta reestrutura-
ção levada a cabo pelo gru-
po Hidrofer. O investimento é, 
para nós, uma prioridade, pe-
lo que queremos estar ao la-
do dos empresários, colocan-
do à sua disposição todos os 
mecanismos de apoio de que 
dispomos”.

Para além da visita à empre-
sa de Vila das Aves, a comitiva 
esteve, ainda, na Confeitaria 
São Bento e na Casa Reis, lojas 
de comércio tradicional, um se-
tor que Paulo Alexandre Fer-
reira considera ser “um fator 
diferenciador do país”. “É pre-
ciso valorizar o comércio tra-
dicional de proximidade e, so-
bretudo, as lojas com história”, 
defendeu o secretário de Esta-
do Adjunto e do Comércio.

Um sentimento partilhado 
por Joaquim Couto, realçan-
do a importância que a Câma-
ra de Santo Tirso tem dado à 
revitalização e dinamização do 
centro urbano, como forma de 
promoção do comércio local.

Visita Secretário de Estado Adjunto e do Comércio à Pimentas & Coelho

Município alcançou pontuação de 100 por cento em matéria de transparência económica e financeira

Pimentas & Coelho é exemplo de reestruturação empresarial

Santo Tirso sobe na tabela 
da transparência
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Santo Tirso foi até à Coreia 
do Sul para dar o seu exemplo 
como Cidade Educadora. O 
Município foi um dos 10 conce-
lhos portugueses representa-
dos na última Assembleia Ge-
ral da Associação Internacional 
das Cidades Educadoras, que 
se realizou entre os dias 14 e 
16 de março, em Changwon. 

A convite do município an-
fitrião, Santo Tirso integrou o 
painel de autarcas, e, a par de 
Lisboa, foi ainda um dos esco-

lhidos para apresentar uma 
comunicação, permitindo de-
monstrar o que tem vindo a ser 
feito no concelho para poten-
ciar o desenvolvimento de po-
lítícas educadoras. 

Segundo o presidente da 
Câmara, Joaquim Couto, as 
políticas implementadas “têm 
vindo a tornar Santo Tirso um 
Município mais inclusivo, de-
mocrático e solidário”. “Reco-
nhecemos a importância de 
se privilegiar políticas de cariz 

educativo e, por isso mesmo, 
temos vindo a impulsionar prá-
ticas e atividades que nos con-
solidem enquanto uma cidade 
mais educadora, participativa, 
solidária e inclusiva”, refere.

Graças ao caráter inovador, 
abrangente, integrador e in-
clusivo das suas políticas edu-
cativas, o Município tem con-
seguido projetar e enriquecer 
as atividades desenvolvidas na 
área da educação, e a sua par-
ticipação interessada e assí-

dua nestes espaços de partilha 
tem sido destacada e valoriza-
da, quer no contexto nacional 
quer internacional.

Nesse sentido, várias têm si-
do já as participações de San-
to Tirso em congressos, en-
contros e publicações desde 
que aderiu ao designado mo-
vimento das Cidades Educa-
doras, em 2010, data que assi-
nala ainda a sua integração na 
Associação Internacional das 
Cidades Educadoras (AICE), 

e por inerência, na Rede Terri-
torial Portuguesa das Cidades 
Educadoras (RTPCE).

De relembrar que Santo Tir-
so foi o Município escolhido 
para acolher o último Encontro 
Nacional da Rede Territorial 
Portuguesa das Cidades Edu-
cadoras, no passado dia 26 de 
fevereiro, que registou um ní-
vel de participação ímpar, ten-
do conseguido reunir um to-
tal de 95 representantes de 44 
municípios de todo o país.

Q
uatro dias para co-
nhecer um vasto le-
que de ofertas edu-
cativas, a pensar no 

futuro profissional. Entre 18 
e 21 de abril, a Câmara Muni-
cipal promoveu a I Mostra de 
Educação e Formação, na Fá-
brica de Santo Thyrso, que jun-

tou 40 instituições, entre as 
quais 21 faculdades.

Destinada aos jovens do 
9º e 12º anos, a iniciativa jun-
tou ainda professores e en-
carregados de educação, num 
momento de descoberta de 
opções formativas e de escla-
recimento de dúvidas.

Na sessão de abertura, o 
presidente da Câmara, Joa-
quim Couto, destacou a impor-
tância deste tipo de iniciativas, 
na linha da aposta da autarquia 
na área da Educação. “Este é 
um evento muito importan-
te para os jovens estudantes e 
não só, para os encarregados 
de educação e para toda a co-
munidade educativa, em geral. 
Hoje há uma oferta educativa 
muito diversificada de cursos, 

de aprendizagens, e nem sem-
pre essa informação chega às 
escolas e às casas das pessoas. 
Esta é uma oportunidade pa-
ra, quer os jovens, quer os pais, 
poderem ter opções mais fun-
damentadas e informadas”.

A participar no evento es-
tiveram 40 instituições, entre 
elas 21 faculdades e 14 escolas 
do Município. Presentes esti-
veram ainda escolas de outros 
concelhos, dois Centros Qua-

lifica e instituições de apoio à 
rede.

A iniciativa incluiu uma visi-
ta de todos os alunos do 9º e 
12º anos das escolas do con-
celho, que puderam ainda par-
ticipar numa palestra de 30 
minutos, realizada por orado-
res da área da orientação vo-
cacional e profissional, e por 
antigos alunos, testemunhos 
do que são hoje casos de su-
cesso profissional.

O presidente da Câmara visitou os espaços das instituições presentes

As ofertas formativas de cada escola estiveram em destaque

I MOSTRA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NA FÁBRICA DE SANTO THYRSO

Ofertas educativas 
a pensar no futuro 

Município dá exemplo como Cidade Educadora 
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S
anto Tirso é o terceiro Municí-
pio da Área Metropolitana do 
Porto que mais candidaturas 
viu aprovadas até dezembro de 

2017, no âmbito do Programa Opera-
cional Regional do Norte 2020. No que 
diz respeito a investimento comunitá-
rio, o Município já garantiu um financia-
mento global na ordem dos 17 milhões, 
que estão a ser aplicados em obras de 
requalificação de escolas, na beneficia-
ção de estradas, na reabilitação de ha-
bitações municipais ou no alargamento 
da rede pública de saneamento.

Os números foram revelados pe-
lo presidente da Câmara de Santo Tir-
so. Realçando que o Município “tem fei-
to tudo bem, a tempo e horas, com vista 
a garantir financiamento para os pro-
jetos estratégicos”, Joaquim Couto ex-
plicou que a aposta se tem centrado 
nos eixos definidos entre Portugal e a 
União Europeia, nomeadamente os pla-
nos de mobilidade urbana sustentável, 
de regeneração urbana e de integração 
das comunidades desfavorecidas.

“Os fundos estruturais são absoluta-
mente fundamentais para a ação política 
da Câmara, com vista a melhorar a quali-
dade de vida das famílias e das empresas 
do Município”, enfatizou o autarca. 

Os 17 milhões de euros de investi-
mento comunitário resultam não só de 
candidaturas ao Norte 2020, mas tam-
bém ao Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial (PDCT). Um valor 
que está a ser aplicado em escolas, ha-
bitações, ruas ou saneamento. 

A beneficiação da Escola Básica 
do Bom Nome, em Vila das Aves, a re-
formulação do nó do Barreiro, a cons-
trução da Via Panorâmica, a requali-
ficação do complexo habitacional de 
Argemil e o alargamento da rede públi-
ca de esgotos em várias freguesias são 
apenas alguns dos exemplos de obras 
em execução, fruto do financiamento 
comunitário.  

A somar a estes 17 milhões já apro-
vados, a Câmara de Santo Tirso espe-
ra conseguir mais 14 milhões de inves-
timento comunitário. Destes, quatro 
milhões são fruto de 10 projetos que 
já foram submetidos e aguardam apro-
vação. Nestes, estão incluídos 1,8 mi-
lhões de euros destinados às Áreas de 
Acolhimento Empresarial.

A ser ultimadas estão outras oito 
candidaturas, no valor de 10 milhões de 
euros, mais de metade dos quais desti-
nados ao fornecimento da rede pública 
de água na zona do Vale do Leça.

A
pós a reeleição, o presiden-
te da Câmara de Santo Tir-
so, Joaquim Couto, decidiu 
manter a realização de reu-

niões públicas do executivo municipal 
descentralizadas. A do passado dia 22 
de março decorreu na Reguenga, fre-
guesia onde estão em curso as obras 
de ampliação da rede pública de esgo-
tos, no valor de cerca de 600 mil euros. 

Aproximar os políticos das pessoas e 
incentivar a participação cívica da po-
pulação são dois objetivos de uma me-
dida que se iniciou no anterior manda-
to e se irá manter no atual. “Queremos 
estar próximo das pessoas e estas reu-
niões de Câmara descentralizadas são 
uma forma da população também per-
ceber como funcionam as decisões po-
líticas”, defendeu Joaquim Couto, an-
tes do início da reunião pública do 
executivo municipal do dia 22 de mar-
ço, que decorreu na sede do Rancho Tí-
pico de Santa Maria da Reguenga. 

Com uma plateia bem composta, 
por pessoas da freguesia e alunos do 
4º ano da Escola Básica de Cantim, o 
autarca recordou o investimento que 
tem sido realizado pela Câmara de San-
to Tirso na Reguenga. Um dos mais re-
centes é na área do saneamento. 

Neste momento, estão em curso as 
obras de ampliação da rede pública de 
esgotos na Reguenga, no valor de cer-
ca de 600 mil euros, o que vai permi-
tir a construção de aproximadamente 
mais oito quilómetros de rede e abran-
ger perto de 350 casas.

No que diz respeito ao abastecimen-
to público de água, Joaquim Couto deu 
conta que esta é uma prioridade da Câ-

mara e da Junta de Freguesia, cuja can-
didatura a fundos comunitários está 
em fase de conclusão.

Fruto dos atrasos verificados no 
acesso a investimento comunitário, por 
responsabilidade do anterior Governo, 
apontou o presidente da autarquia, ain-
da não foi possível apresentar a candi-
datura: “Acredito que o concurso seja 
aberto em breve, por forma a que pos-
samos avançar, na freguesia da Reguen-
ga, com um investimento na ordem dos 
900 mil euros, 700 mil dos quais para 
construir mais de 12 quilómetros de re-
de de água e cerca de 200 mil euros pa-
ra a construção de uma conduta e de 
um reservatório para abastecer as fre-
guesias vizinhas”.

Para breve, está ainda um inves-
timento de cerca de 275 mil euros, 
destinado a requalificar habitações 
municipais. 

Reunião pública do executivo camarário na Reguenga

REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS, VIAS, 
HABITAÇÃO E SANEAMENTO

Investimento 
comunitário
nos 17 milhões 

Política de 
proximidade 
mantém-se 

ATUAL

Fundos comunitários estão a ser investidos em diversas áreas como o saneamento

PROJETO PRONTO
Em matéria de melhoramento da 

rede viária da freguesia, Joaquim 

Couto adiantou que o projeto de 

requalificação da Estrada Muni-

cipal 558, que liga Santo Tirso a 

Paços de Ferreira pela Seroa, “já 

está pronto”. “Os procedimentos 

para a compra dos terrenos estão 

a avançar e, se tudo correr bem, 

no início do próximo ano, haverá 

condições para lançar o concurso 

público, naquele que será o maior 

investimento feito na freguesia 

na última década: cerca de 1,3 

milhões de euros”, explicou.
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Estão a decorrer a bom rit-
mo as obras de requalifica-
ção do Complexo Habitacional 
de Argemil e que integram um 
conjunto de obras que a Câma-
ra de Santo Tirso tem previstas 
para as várias habitações mu-
nicipais, no valor de cerca de 
quatro milhões de euros.                                                                                                                   

Este plano de intervenções 
surge 22 anos após o arranque 
do Plano Especial de Realoja-
mento no Município, iniciado 
em 1996 pela Câmara de San-
to Tirso, na altura presidida por 
Joaquim Couto. A celebração 
do acordo com Instituto Na-
cional de Habitação (INH) foi 
aprovado em reunião do exe-
cutivo municipal em setembro 
de 1997 e previa, nessa altura 

a construção de 437 fogos. Em 
dezembro daquele ano, foram 
entregues as chaves de cinco 
habitações na Poupa. 

A homologação do acordo 
de colaboração entre a autar-
quia e o INH previu, tal como 
veio a acontecer, a construção 
de habitação em vários pon-
tos do Município destinados a 
famílias com poucos recursos 
económicos, nomeadamente 
através dos regimes de renda 
ou vendas controladas. Um to-
tal de investimento de 16 mi-
lhões de euros (cerca de 3,2 
milhões de contos, à altura), ca-
bendo ao INH uma comparti-
cipação a fundo perdido de 50 
por cento, enquanto o dinheiro 
restante foi disponibilizado pe-

la Câmara de Santo Tirso, com 
recurso a crédito bonificado. 

Os anos que se seguiram 
foram de grandes obras, nes-
ta área do Plano Municipal de 
Realojamento. Antes do início 
do século XXI, a Câmara tinha 
em construção novas habita-
ções nas freguesias de Água 

Longa e em Roriz. 
Já o realojamento da comu-

nidade cigana em Argemil teve 
início em 1992, altura em que 
a Câmara de Santo Tirso ofi-
ciou o Alto Comissariado de 
Luta Contra a Pobreza a so-
licitar o apoio para o realoja-
mento desta comunidade. Só 

em 1996 é que o comissaria-
do chegou a acordo para apoio 
este projeto. Em maio des-
se ano, foi celebrado o acor-
do com o INH, o IGAPHE para 
a construção de 33 fogos pa-
ra realojamento da comunida-
de cigana. A primeira pedra foi 
lançada em maio de 1999. 

A 
Câmara Municipal 
de Santo Tirso regis-
tou um resultado lí-
quido de 1,7 milhões 

de euros e uma taxa de execu-
ção orçamental de 82 por cen-
to no ano passado. “O que mais 
nos deixa orgulhosos, face aos 
resultados apresentados na 
prestação de contas de 2017, 
foi a capacidade demonstra-
da pelo executivo municipal de 
honrar todos os compromis-
sos assumidos para com a po-
pulação do Município”, con-

gratulou-se o presidente da 
autarquia, Joaquim Couto.

Segundo os números, 2017 
traduziu-se numa poupança 
em despesas correntes supe-
rior a sete milhões de euros" 
e, também por isso, a Câmara 
de Santo Tirso apresentou um 
resultado líquido positivo de 
1.763.006,41 euros e um cres-
cimento do ativo líquido de 1,1 
por cento.

“Para eventual desilusão 
de alguns, não há despesismo, 
mas antes contenção das con-

tas municipais, que mantêm o 
salutar e imperioso princípio 
de apenas incorporar despesa 
para a receita que arrecada”, 
referiu Joaquim Couto.

Por outro lado, a taxa de 
execução do orçamento atin-
giu os 82 por cento, o que con-
trasta com os 54 por cento al-
cançados, por exemplo, no ano 
de 2012, ou seja, a execução 
cresceu 52 por cento. Já a taxa 
de execução do plano de inves-
timentos previsto no orçamen-
to chegou a um valor histórico 

de 70 por cento. Em termos de 
média por mandato, o ciclo au-
tárquico 2013-2017 registou 
uma execução de 63 por cen-
to, enquanto o mandato ante-
rior a 2013 não passou dos 40 
por cento.

Os dados patentes no re-
latório e contas de 2017 de-
monstram, ainda, a especial 
atenção que tem sido dada pela 
Câmara ao tecido empresarial 
local, nomeadamente às micro, 
pequenas e médias empresas.

Redução dos prazos 
de pagamento

Ciente da importância das 
relações comerciais que o 
Município tem com os forne-
cedores locais, com os quais 
trabalha maioritariamente, 
sublinhou Joaquim Couto, “o 
executivo municipal acentuou 
em 2017 o esforço com vis-
ta a reduzir o período de tem-
po que leva a honrar os seus 
compromissos financeiros”.

Na prática, este esforço 
traduziu-se numa redução 

para 18 dias o Prazo Médio 
de Pagamento a credores e 
fornecedores. “Uma drástica 
descida, aliás, se se levar em 
linha de conta que, em 2012, 
o Prazo Médio de Pagamen-
to estava acima dos 140 dias”, 
recordou o presidente da Câ-
mara de Santo Tirso. 

No relatório de gestão es-
tá também patente o recur-
so ao crédito externo a que 
a autarquia teve de recorrer 
em 2017, para financiar proje-
tos e obras. Segundo Joaquim 
Couto, a decisão foi uma con-
sequência dos atrasos verifi-
cados na execução dos fundos 
comunitários: “Fizemo-lo por-
que não podíamos prejudicar 
a população de Santo Tirso”. 

Ainda assim, o autarca lem-
brou que o acesso a financia-
mento externo só foi possível 
porque o Município “tem con-
tas saudáveis, ou seja, equili-
bradas, o que lhe permite ter 
capacidade de endividamen-
to, que, aliás, se mantém muito 
abaixo do limite legal”.

Relatório de contas da Câmara Municipal aponta para uma taxa de execução de 82 por cento

PER iniciado em 1996 começa agora a ser requalificado

Município termina 2017 
com resultados positivos

Obras em Argemil 
a bom ritmo
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Como está a ser a experiência 
enquanto presidente de junta?
Devo dizer que o balanço é muito 
positivo, na medida em que, quando 
cá chegámos, não estávamos 
familiarizados com um conjunto de 
funcionamentos, regras e restrições. 
Depressa metemos mãos à obra 
e traçámos os nossos principais 
objetivos.  Estes seis meses de 
experiência autárquica têm sido 
enriquecedores. Para quem gosta 
de fazer algo em prol da causa 
pública, é compensador, na medida 
em que começamos a ver os frutos a 
surgir. Não deixa de ser um trabalho 
cansativo e exigente, é certo. Mas 
também é verdade que só através 
de muito trabalho e dedicação é que 
vamos conseguindo satisfazer as 
necessidades da população. A minha 
máxima tem sido saber ouvir. Tento 
estar sempre em contacto com a 
população. Aliás, a minha gestão 
passa precisamente por uma ligação 
estreita com todas as coletividades 
da freguesia, para que se sintam 
envolvidas nesta estratégia de 
desenvolvimento e dinamização. 

Quais os objetivos 
a que se propõe?
Queremos que Vila das Aves 
tenha um caminho mais ativo no 
seu desenvolvimento.  Para isso, 
estamos empenhados em trabalhar 
conjuntamente com a Câmara de 
Santo Tirso, porque acreditamos 
que juntos podemos fazer mais e 
melhor pela freguesia. Uma das 
prioridades passa pela reconstrução 
dos passeios, pois a melhoria da 
mobilidade pedonal é um objetivo 
que nos propusemos alcançar neste 
mandato. Queremos apostar na 
melhoria do espaço público e dos 
nossos espaços verdes. Pretendemos 
reforçar os apoios sociais. Estamos 
a aprimorar a limpeza urbana. 
Também a aposta na comunicação 
é preponderante. É nosso objetivo 
divulgar o que de melhor se faz e 
acontece na nossa freguesia. Por 
isso, apostamos recentemente numa 
nova aplicação “Juntar A Junta” que 
valoriza a relação de proximidade 
entre os eleitos e a população, 

permitindo que as pessoas nos 
façam chegar as suas sugestões/
reclamações.

Vila das Aves é a segunda 
maior freguesia do Município 
de Santo Tirso. Quais as 
potencialidades da Vila?
Atualmente, Vila das Aves apresenta 
uma riqueza humana e cultural 
muito elevada. A freguesia é 
dotada de formação cultural, cívica, 
artística e desportiva e sempre 
foi conhecida pelo seu bairrismo 
e preservação das tradições. As 
Festas da Vila, o gosto pela música 
e pelo teatro são exemplos da 
dinâmica dos avenses que nunca 
baixam os braços para elevarem a 
sua terra. O associativismo é uma 
caraterística desta Vila. Depois, 
temos inúmeros pontos de interesse 
patrimonial, cultural e paisagístico. 
Será impossível enumerar todos, mas 
gostaria de destacar a Igreja Matriz; 
a renovada Capela de Santo André; 
Casa e Quinta da Tojela; Parque do 

Amieiro Galego; Centro Cultural 
Municipal; ou a Quinta do Rio Vizela. 
Somos de uma freguesia bonita, 
acolhedora, rica em tradições, com 
modernidade e vivacidade. Vila das 
Aves é um local de encontros e com 
excelentes condições de se viver. 
Claro que temos também o CD Aves, 
um clube da Vila, que este ano se 
encontra na I Liga e que em muito 
nos orgulha. 

Enquanto presidente de junta, 
qual o convite que deixa aos 
leitores?
Gostaria de convidar todos os 
leitores a visitar Vila das Aves, a 
conhecer a nossa freguesia, o seu 
património e as suas gentes. A 
partir de maio e até junho, a nossa 
freguesia vai estar em constante 
movimento. São várias as iniciativas. 
Brevemente, dia 26 de maio, 
teremos “Vila das Aves City Race”.  
Ainda para maio, vamos ter o Rali Só 
Desce, organizada pelos Escuteiros. 
E em junho, no dia 3, uma Corrida 

de Carrinhos de Rolamentos. 
Também no âmbito do desporto, 
teremos uma novidade. O Especial 
Sprint Vila das Aves. Marcado para 
o dia 2 de junho, esta prova de rali 
promete muita adrenalina através 
de Show de Drift; Kartcross; 
Freestyle e Clássicos. Também 
o Aves Beach Volley e o Torneio 
de Pinheirinhos de Ringe, voltam 
a realizar-se este ano, no mês de 
junho.  A nível cultural, teremos 
as Festas da Vila, marcadas para 
os dias 1, 2 e 3 de junho. Teremos 
também uma feira gastronómica, 
“Mark it”, para o fim de semana de 
8, 9 e 10 de junho. Uma iniciativa 
que tem como objetivo envolver 
todo o comércio local e os artistas 
da terra, ajudando-os, assim, na 
sua promoção. Mas temos muitas 
outras novidades, como a Festa da 
Espuma e o Festival da Cerveja, ou 
as tradicionais Festas de S. João. 
Não faltam motivos para visitar Vila 
das Aves. Fica o convite: junte-se a 
nós e venha divertir-se!

O presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves valoriza a relação de proximidade com a população

ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES, JOAQUIM FARIA

“A minha máxima 
tem sido saber ouvir” 
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Há menos uma rua em ter-
ra batida no concelho de San-
to Tirso. A requalificação da 
Rua da Idanha, na freguesia de 
Vilarinho, está concluída. Re-
sultado de um investimento da 
Câmara de Santo Tirso, a inter-
venção teve por objetivo be-
neficiar a população local e dar 
seguimento a um compromisso 
assumido de terminar com as 
ruas em terra no Município.

O projeto de requalificação 
da Rua da Idanha envolveu a 

beneficiação de um troço, atra-
vés da construção de infraes-
truturas de drenagem de águas 
pluviais e a pavimentação.

Além de beneficiar o acesso 
dos moradores locais às suas 
habitações, segundo o pre-
sidente da Câmara, Joaquim 
Couto, esta intervenção “es-
tá em linha com uma das prio-
ridades estabelecidas para es-
te mandato, a de pavimentar 
todas as ruas do concelho que 
ainda se encontram em terra”.

F
oi um momento simbó-
lico, mas de grande sig-
nificado. O presidente 
da Câmara Municipal 

de Santo Tirso, Joaquim Cou-
to, entrou na retroescavadora 
e, com um pequeno gesto, fez 
a primeira movimentação de 
terraplanagem naquele que vai 
ser o futuro Parque de Geão. 
“Trata-se de um momento es-
pecial, dado que esta ideia de 
criar um parque verde nes-
ta zona da cidade remonta a 
1991. O projeto inicial acabou 

por não ser executado, teve de 
ser reformulado e depois de al-
guns contratempos decorren-
tes dos procedimentos legais, 
o Parque de Geão vai, final-
mente, ser uma realidade em 
2019”, congratulou-se.

No arranque das obras, assi-
naladas no dia 23 de abril, Joa-
quim Couto recordou os ob-
jetivos inerentes a este novo 
espaço verde que vai nascer na 
cidade e que terá uma ligação 
estreita com a Biblioteca Mu-
nicipal, com a Escola Secundá-

ria D. Dinis e com a Associação 
dos Amigos de Sanguinhedo: 
“Estamos a promover a coesão 
territorial da cidade de Santo 
Tirso, ligando a área nascente 
da cidade à zona poente".  

O projeto que será execu-
tado prevê a criação de vários 
equipamentos. Um deles já em 
funcionamento – o skate par-
que –, e outros dois que irão 
nascer: um espaço de street 
workout e um espaço infantil. 

A par disso, o futuro Parque 
de Geão pretende cativar toda 

a família. Numa área com cerca 
de 70 mil metros quadrados, 
haverão percursos pedonais 
e cicláveis, com uma extensão 
de 1,5 quilómetros e peças do 
MIEC para serem apreciadas. 
As margens do rio Sanguinhe-
do serão estabilizadas e serão 
criadas pontes de passagem 
pedonal. 

Orçado em 1,8 milhões de 
euros, financiado por fundos 
comunitários, este projeto pre-
tende desenvolver esta zona 
da cidade. Segundo Joaquim 

Couto, o Parque de Geão irá 
permitir criar condições atra-
tivas para alavancar o investi-
mento privado, dado ser uma 
zona da cidade que tem mar-
gem de crescimento, quer ao 
nível urbanístico, quer de ser-
viços. “Estamos a falar de uma 
obra com grande impacto, uma 
vez que prevê a criação de dife-
rentes equipamentos, permi-
tindo que seja usufruído por to-
da a população. Esta situação 
será, com certeza, atrativa para 
o investimento privado”, aludiu.

O presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, assinalou o arranque das obras

Rua da Idanha antes e depois da intervenção

FREGUESIA DE VILARINHO

Mais uma rua em terra 
pavimentada

CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO TEM DATA PREVISTA PARA 2019

Parque de Geão 
já não é uma miragem
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E
stá concluída a re-
qualificação da Esco-
la de S. Bento da Bata-
lha. No seguimento da 

aposta na área da Educação, 
como sublinhou o presidente 
da Câmara Municipal de San-
to Tirso, Joaquim Couto, o es-
paço passou a dispor de uma 

série de melhorias para toda a 
comunidade educativa. 

“Esta escola tem a particula-
ridade de estar na periferia de 
Santo Tirso e merece da nos-
sa parte uma discriminação 
positiva por esse facto. A Câ-
mara realizou um conjunto de 
melhorias na infraestrutura, 

desde os pavimentos, às jane-
las, passando pelo parque des-
portivo ou pela biblioteca”, ex-
plicou o autarca, na cerimónia 
de inauguração da requalifica-
ção, realizada no passado dia 
16 de abril, destacando que o 
objetivo “passou por melhorar 
as condições de ensino”. 

A empreitada envolveu a 
resolveu os problemas de in-
filtrações existentes na co-
bertura, a reabilitação das 
fachadas do edifício de am-
pliação e a reabilitação do 
campo de jogos, bem como a 
pintura das paredes exterio-
res do edifício e trabalhos de 

melhoramento e conservação 
do interior das salas de aula. 

A intervenção integrou 
ainda a substituição das cla-
raboias para eliminar os 
problemas existentes de con-
densações pelo interior dos 
tetos, a colocação de janelas 
e trabalhos de melhoramen-
to da funcionalidade dos es-
paços exteriores/jardins de 
recreio. O espaço desportivo 
também foi melhorado, bem 
como a biblioteca, que conta-
rá agora com maior ventilação 
do espaço e entrada de luz. 

Com cerca de 90 alunos, 
a Escola de São Bento da Ba-
talha é tida como exemplo no 
Agrupamento de Escolas To-
maz Pelayo e no concelho. “Es-
ta é uma escola que está envol-
vida numa área do concelho 
de grande diversidade étni-
ca e que promove estratégias 
próprias para incentivar a in-
clusão de todos, estimulando 
a frequência escolar e o suces-
so neste espaço educativo. É 
uma escola que tem sido exem-
plo no Município, quer no as-
peto da integração quer no es-
paço da responsabilidade na 
sociedade, através da associa-
ção de pais, quer ainda através 
do relacionamento na parceria 
existente com o agrupamento”, 
elogiou Joaquim Couto.

Já estão no terreno as obras 
que vão criar uma ligação pedo-
nável e ciclável entre a Rua das 
Rãs e a Rotunda de Timor Loro-
sae. Esta empreitada está inse-
rida no projeto global de criar 
uma entrada na cidade de San-
to Tirso com uma nova imagem, 
contemporânea e nobre.

Na primeira fase, foi feita uma 
requalificação profunda em to-
da a área envolvente da Praça 
Camilo Castelo Branco. A se-
gunda, incluiu a beneficiação da 
Rotunda de Timor Lorosae até 

Juncal, em fase de conclusão.  
Esta terceira fase da inter-

venção, inclui um troço de via 
de circulação automóvel, fai-
xas cicláveis segregadas, pas-
seios com caldeiras para plan-
tação de árvores. 

Dando continuidade à inter-
venção realizada na Praça Ca-
milo Castelo Branco, serão utili-
zados materiais e acabamentos 
semelhantes aos existentes. A 
via de circulação automóvel e a 
faixa ciclável serão pavimenta-
das em betão betuminoso. Ligação pedonal e ciclável na Rua das Rãs em execução

Obras beneficiaram toda a comunidade escolar

Escola de S. Bento da Batalha 
requalifi cada

Obra no terreno
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J
á chegou ao destino o 
contentor com as cin-
co toneladas de bens 
recolhidos na campa-

nha “Santo Tirso por Timor”, 
promovida pela Câmara Mu-
nicipal nos meses de dezem-
bro e janeiro. O objetivo de 

construir uma biblioteca e es-
paço de saúde em Memo, no 
distrito de Maliana, dando 
resposta ao pedido de ajuda 
feito pelas Irmãs Reparado-
ras de Nossa Senhora de Fá-
tima, envolveu os tirsenses e 
permitiu apoiar cerca de 300 

crianças e jovens. 
“Quando lançámos esta 

campanha, sabíamos da sen-
sibilidade dos nossos muníci-
pes para estas causas, que é 
comprovada pelas inúmeras 
atitudes de solidariedade que 
têm demonstrado nos últimos 

anos”, salienta Joaquim Cou-
to, presidente da autarquia, 
acrescentando que “mais uma 
vez, houve um grande envolvi-
mento das pessoas, das paró-
quias e das juntas de fregue-
sias, que resultou em cinco 
toneladas de donativos”.

Entre os bens recolhidos 
estão cerca de nove mil livros 
e três mil cadernos, resmas de 
papel de impressora, flautas, 
telas de pintura, jogos, marca-
dores, calculadoras, mochilas, 
brinquedos, jogos de lençóis, 
uma impressora profissional, 
secretárias, cadeiras de crian-
ças, cobertas e até uma viola.

Para o espaço de saúde fo-
ram recolhidos mais de 20 
quilos de medicamentos e ma-
terial médico especifico, como 
água oxigenada ou compres-
sas, somando-se ainda pastas 
e escovas de dentes, packs de 
fraldas, toalhitas, sabonetes e 
gel de banho.

O presidente da Câmara de Santo Tirso foi recebido por dezenas de crianças

O apelo foi lançado pelas Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima

APOIO DE 
10 MIL EUROS

No início do mês de 

abril, o presidente da 

Câmara, Joaquim Couto, 

e o vereador da Coesão 

Social, José Pedro 

Machado, estiveram 

em Memo, no distrito 

de Maliana, onde foram 

recebidos por todas as 

crianças apoiadas, numa 

cerimónia de agra-

decimento. A par das 

cinco toneladas de bens 

recolhidos, a Câmara 

de Santo Tirso atribuiu, 

ainda, um valor de 10 

mil euros para ajudar a 

concretizar a construção 

da biblioteca e do espaço 

de saúde.

Oportunidade
Recorde-se que o pedido 

de apoio foi feito pela 

Irmã Maria Cristino, uma 

pessoa com uma ligação 

emocional a Santo Tirso, 

uma vez que durante 

vários anos esteve na 

Casa de Benefi cência 

Dias Machado, em São 

Martinho do Campo. 

“Não podíamos fi car 

indiferentes”, justifi cou o 

presidente da Câmara. 

“Esta foi a oportunidade 

de mudar a vida destas 

crianças e jovens. É uma 

sensação emotiva, de 

dever cumprido, que 

muito nos honra enquan-

to Câmara Municipal e 

que só pode encher de 

orgulho Santo Tirso”, 

apontou Joaquim Couto.

O projeto das Irmãs 

Reparadoras de Nossa 

Senhora de Fátima em 

Maliana, Timor Leste, 

pode ser acompanhado 

em www.facebook.com/

portimorumgestouma-

dadiva.

CAMPANHA LANÇADA PELA CÂMARA APOIOU 300 CRIANÇAS E JOVENS

Cinco toneladas de bens 
para ajudar Timor
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D
ança, desporto, artes plásticas, pintu-
ra, música, ciência divertida e ações 
de sensibilização ambiental. Não fal-
taram atividades à edição da Páscoa 

do “Mimar”, num programa dirigido às crianças 
do 1º ciclo das escolas do Município, no perío-
do de férias escolares, com momentos de muita 
aprendizagem e diversão.

Nesta iniciativa da Câmara de Santo Tirso, 
que nesta edição chegou a cerca de 800 crian-
ças, são sempre muitas as atividades lúdicas e 

pedagógicas preparadas com qualidade, por 
forma a garantir que as crianças possam apren-
der a brincar. 

Criado em 2013, o programa “Mimar” tem 
como objetivo ir ao encontro das necessidades 
dos pais e encarregados de educação, através 
da ocupação dos tempos livres das crianças em 
períodos de férias letivas, com atividades lúdi-
cas de caráter gratuito.

A próxima edição, nas férias de verão, já está 
a chegar. 

BREVES

ALUNOS PARTICIPAM 
EM AÇÃO SOBRE FLORES
O Dia Internacional das Florestas, comemorado a 21 de 
março, foi assinalado pelo Município de Santo Tirso no 
Parque Ribeiro do Matadouro. O espaço verde serviu 
de cenário à cerimónia de encerramento da “Rota da 
Floresta”, iniciativa inserida no projeto “Do CO2 ao 
O2 – Agir em Ecossistemas Terrestres e Marinhos”, da 
Associação Bandeira Azul da Europa, que envolveu 21 
escolas do concelho.
Os alunos tiveram a oportunidade de ler os seus testemu-
nhos, contributos para a preservação do meio ambiente 
no concelho, pondo em prática o exercício da cidadania e 
alertando para os direitos, deveres e responsabilidades de 
cada um, em matéria de ordenamento e gestão florestal.

As atividades desportivas integraram a edição da Páscoa

A Escola Agrícola foi palco de uma das atividades do programa

Páscoa animada 
com o programa “Mimar”
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BREVES
AFAST E CAST 
COM NOVAS SEDES

A AFAST – Associação de Fute-

bol Amador de Santo Tirso e o CAST 

– Centro de Atletismo de Santo Tir-

so têm novas sedes. Depois de um 

protocolo assinado com a Câmara 

Municipal, as duas associações des-

portivas podem agora usufruir de se-

des maiores, situadas perto da zona do 

Sanguinhedo, que lhes permitirão de-

senvolver outro tipo de atividades com 

os sócios.

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA 
DE SÃO MARTINHO 
COMEMOROU 60 ANOS

A Associação Recreativa de São 

Martinho celebrou o seu 60º aniver-

sário, no passado dia 24 de março. O 

jantar comemorativo contou com a 

presença do presidente da Câmara de 

Santo Tirso, Joaquim Couto, e da ve-

readora do Desporto, Ana Maria Fer-

reira, num momento que assinalou o 

trabalho desenvolvido pela associação 

na promoção do desporto.

A
bril foi mês de vitórias pa-
ra os atletas do concelho. 
Sara Moreira, João Va-
le, Joaquim Figueiredo e 

Manuel Gomes alcançaram meda-
lhas em várias modalidades despor-
tivas, reconfirmando que Santo Tir-
so é cidade de campeões.

Sara Moreira venceu o Troféu 
Ibérico 2018, marca de acesso para 
o Campeonato da Europa de Pista. 
A atleta sagrou-se não só campeã 

nacional na distância, como ainda 
venceu a nível geral, alcançando o 
estatuto de Campeã Ibérica. Com 
o registo obtido, Sara Moreira fi-
cou ainda qualificada para o Cam-
peonato da Europa de ar livre, pro-
va que se irá realizar em Berlim, no 
mês de agosto.

Já no pódio do Campeonato Na-
cional de 1000 metros estiveram 
Joaquim Figueiredo, que conquis-
tou medalha de ouro, e Manuel 

Gomes, que logrou a medalha de 
bronze em M50. Os atletas do Clu-
be Desportivo de São Salvador do 
Campo trouxeram mais um título 
ao clube.

Em mês de vitórias, também João 
Vale fez história, vencendo a pri-
meira prova do Campeonato Nacio-
nal Espanhol de Quadcross, realiza-
da em Valência de Don Juan. 

Em Santo Tirso, o desporto está 
ao mais alto nível.

Manhãs Desportivas. Momentos de convívio e 
muito desporto marcaram mais uma edição das 
“Manhãs Desportivas”. A Câmara de Santo Tirso 
voltou a promover a iniciativa no período das férias 
da Páscoa, num programa a pensar nos jovens do 
concelho e na promoção da prática de exercício físico. 
Futebol, basquetebol, voleibol, andebol, natação, 
ténis, badminton e ténis de mesa foram algumas das 
modalidades gratuitas que animaram as férias, no 
Complexo Desportivo Municipal.

Manuel Gomes no altetismo Joaquim Figueiredo no altetismo

Joao Vale no QuadcrossSara Moreia no atletismo

Abril de glórias 
para atletas 
do Município
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A partida da massa associa-
tiva fez-se com ansiedade, em 
sete autocarros disponibiliza-
dos pela Câmara de Santo Tir-
so, rumo às Caldas da Rainha, 
numa viagem que se idealiza-
va de regresso vitorioso. O dia 
18 de abril marca já a história 
do Clube Desportivo das Aves, 

que garantiu a presença na fi-
nal da Taça de Portugal, alcan-
çando aquele que é já o maior 
feito na história do clube.

Num jogo frenético no Cam-
po da Mata, a equipa orientada 
por José Mota eliminou o Cal-
das com uma vitória por 1-2 
(1-3 na eliminatória), que deu 

triunfo ao clube do Município 
de Santo Tirso apenas no pro-
longamento. Vítor Gomes mar-
cou aos 97 e 107 minutos os 
golos que qualificaram os aven-
ses para o Jamor, depois de um 
autogolo de Jorge Filipe, aos 56 
minutos, que poderia ter torna-
do diferente o resultado final.

Depois de ter vencido o Cal-
das na primeira mão por 1-0, 
o CD Aves foi o primeiro fina-
lista a ser apurado para a Taça 
de Portugal. À chegada a casa, 
centenas de adeptos recebe-
ram o Aves em euforia, calo-
rosa receção que é já marca 
do apoio incondicional que os 

adeptos têm manifestado pe-
lo clube.

Com esta vitória, o Despor-
tivo das Aves tem agora a pos-
sibilidade de erguer, pela pri-
meira vez, a Taça de Portugal, 
na sua estreia no Jamor a 20 
de maio, final que disputa com 
o Sporting.

A festa da equipa junto à claque no campo da Mata

Os adeptos à saída do estádio do Aves em direção às Caldas

VOTO DE LOUVOR PRESTADO 
PELA CÂMARA DE SANTO TIRSO
Na reunião de Câmara do dia 19 de abril, o executivo 

liderado por Joaquim Couto prestou um voto de louvor e 

reconhecimento ao CD Aves, “num enaltecimento público 

aos dirigentes, treinadores e atletas do clube, pelo contri-

buto dado na promoção do Município”. No período antes da 

ordem do dia, o presidente da autarquia destacou que este 

é “o prémio do esforço, espírito de sacrifício e capacidade 

de superação demonstrados ao longo de todo percurso na 

prova-rainha do futebol português”.

TAÇA DE PORTUGAL JUNTA CD AVES E SPORTING NO DIA 20 DE MAIO

Aves faz história 
e está na fi nal do Jamor
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O 
momento mais cómico do 
ano voltou a encher a Fá-
brica de Santo Thyrso, na-
quela que foi a quinta edi-

ção do “Santo Tirso a Rir”. Este ano, a 
iniciativa da Câmara Municipal levou 
a palco os pioneiros do stand-up na-
cional: Aldo Lima, Óscar Branco e Rui 
Xará.

Rir à gargalhada foi expressão leva-
da à letra durante todo o espetáculo, 
que, para o vereador da Cultura, Tiago 
Araújo, voltou a não defraudar expe-

tativas. “O Santo Tirso a Rir é, sem dú-
vida, uma aposta ganha. Ano após ano, 
sentimos a adesão das pessoas, o en-
tusiasmo por virem à Fábrica de Santo 
Thyrso desfrutar de um momento de 
diversão e descontração, em que po-
dem assistir a um espetáculo onde es-
tão presentes os melhores humoris-
tas nacionais”, declarou aos jornalistas 
presentes.

De regresso a Santo Tirso, Rui Xa-
rá foi um dos protagonistas da noite, e 
destacou o caráter entusiasta do públi-

co do Município. “Santo Tirso tem um 
público militante do humor, que gos-
ta de se divertir. Estive na primeira edi-
ção, há cinco anos, e foi muito bom. O 
público do Norte, genericamente, é 
maravilhoso, e o de Santo Tirso não fo-
ge à regra”, elogiou.

Aldo Lima, Óscar Branco e Rui Xará 
são considerados os pioneiros do stan-
d-up em Portugal, com carreiras que 
contam com um sem número de espe-
táculos ao vivo e várias participações 
em programas de televisão.

Arrancaram a 28 de março as Jor-
nadas de Formação Jovem 2018, pro-
movidas pela Câmara de Santo Tirso. 
A pensar no crescente interesse pela 
área da fotografia demonstrado pelos 
mais jovens, faixa etária que, por nor-
ma, usa os telemóveis para registo de 
imagens, “Fotografia Móvel” foi o tema 
do primeiro de três workshops que in-
tegram a iniciativa.

A atividade teve lugar na Biblioteca 
Municipal, e contou com uma introdu-
ção ao mundo das “apps” gratuitas de 
fotografia e tratamento de imagem, 
bem como esclarecimentos sobre os 
direitos e cuidados a ter com a imagem 
e publicações. 

O workshop incluiu ainda uma par-
te prática, com experiências de foto-
grafia na parte exterior da Biblioteca, 
cuja seleção servirá para uma exposi-
ção neste espaço cultural.

É considerado um dos mais fasci-
nantes músicos da sua geração e Santo 
Tirso pôde presenciar o seu talento no 
passado dia 5 de abril. Cláudio Bohór-
quez foi o protagonista de “Suites para 
violoncelo solo de J. S. Bach”, concerto 
que decorreu na Biblioteca Municipal, 
promovido pela Câmara de Santo Tir-
so e pelo Centro Internacional de Mú-
sica de Santa Cristina, no âmbito do 
seu programa de masterclass.

Ao “comando” de um violoncelo G. 
B. Rogeri, cedido pelo Landeskredi-
tbank Baden – Württemberg, o violon-
celista de origem alemã interpretou as 
obras Suite Nº 1 para Violoncelo So-
lo e Suite Nº 6 para Violoncelo Solo do 
repertório de Johann Sebastian Bach.

Com expressiva notoriedade em im-
portantes concursos internacionais, 
Cláudio Bohórquez atua regularmen-
te em festivais de musica de referên-
cia por todo o mundo, tendo colabora-
do em algumas das maiores orquestras 
mundiais.

Fábrica de Santo Thyrso encheu para ouvir os pioneiros do stand up nacional

Concerto 
de violoncelo
encheu 
Biblioteca

”Fotografi a 
móvel”
para jovens

ALDO LIMA, ÓSCAR BRANCO E RUI XARÁ NO “SANTO TIRSO A RIR”

Stand-up levou 
público à gargalhada
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A 
sede oficial dos dois 
museus de Santo 
Tirso faz dois anos. 
Para comemorar o 

aniversário da obra da auto-
ria dos arquitetos Álvaro Si-
za Vieira e Eduardo Souto de 
Moura, porta de entrada do 
Museu Internacional de Escul-
tura Contemporânea e do Mu-
seu Municipal Abade Pedrosa, 
a Câmara de Santo Tirso pre-
parou um programa comemo-
rativo especial, para toda a fa-
mília, a ter lugar entre os dias 
18 e 21 de maio.

Assinalando, simultanea-
mente, o Dia Internacional dos 
Museus e a Noite dos Museus, 
a iniciativa convida a vivenciar 
a arte, materializada naque-
la que é uma das maiores atra-
ções turísticas do concelho.

O concerto de Rodrigo Leão 
é o grande destaque do pro-
grama, a ter lugar no dia 20, 
pelas 21h30. O músico, que 
conta com já com 25 anos de 
uma notável carreira a solo, 
reconhecida além-fronteiras, 
apresenta uma versão revis-
ta e atualizada do espetácu-
lo “Os Portugueses”, que olha 

para o seu trajeto a partir da 
língua portuguesa, numa es-
colha de composições de Ro-
drigo Leão cantadas em portu-
guês, que se tornaram alguns 
dos seus temas mais amados, 
a par de clássicos instrumen-

tais que sublinham a indefiní-
vel portugalidade da sua inspi-
ração melódica.

Em palco, Rodrigo Leão far-
-se-á acompanhar por um can-
tor convidado e por uma for-
mação ancorada num naipe 

de cordas (violino, violoncelo 
e viola), bem como por um mul-
ti-instrumentista que lhe per-
mitirá reproduzir em palco os 
múltiplos ambientes sonoros 
das gravações originais. O es-
petáculo tem entrada gratuita.

Mas a festa começa mais ce-
do, a partir do dia 18 de maio, 
com o espetáculo infanto-ju-
venil “Catabrisa”, destinado a 
maiores de quatro anos. Com 
sessões pelas 14h30 e pelas 
16h00, a peça de teatro conta 
a história de um menino que vi-
ve as aventuras da curiosidade 
e descoberta, baseado no livro 
“Catavento (Eterogémeas)”, 
onde há um apelo aos sentidos 
de cada um. O espetáculo re-
pete-se no dia 19, com sessões 
pelas 15h00 e 17h00, sempre 
com entrada gratuita.

Ainda no dia 18, decorre a 
conferência “Arte e Imagem”, 
de Fernando José Pereira, pe-
las 18h30.

No dia 19, há o miniconcer-
to “Uma Escultura para Santo 

Tirso”, de Pedro Cabrita Reis, 
com performance audiovisual 
“Co/Lapse”, pelas 21h00. “Co/
Lapse” é uma performance au-
diovisual composta por vários 
fragmentos musicais, que vão 
sendo expostos por ordens 
cronológicas imaginárias, nu-
ma narrativa que é construí-
da pelas diversas associações 
individuais que são feitas pe-
lo publico. A matéria-prima, tal 
como na obra de Pedro Cabri-
ta Reis, é a dureza do tijolo e do 
cimento, que serão utilizados 
aqui como elementos de edifi-
cação e destruição de formas e 
motivos sonoros.

Durante todos os dias de 
comemoração, há ainda várias 
oficinas lúdico-pedagógicas, 
direcionadas à comunidade in-
fanto-juvenil, onde os mais no-
vos poderão fazer as suas pró-
prias esculturas ou pintar uma 
pequena obra de arte.

O programa completo pode 
ser consultado em www.cm-s-
tirso.pt .Concerto de Rodrigo Leão realiza-se a 20 de maio

As esculturas dispersas pela cidade são uma das atrações do MIEC

PROGRAMA DE COMEMORAÇÕES COM INICIATIVAS PARA TODA A FAMÍLIA

MIEC comemora 
segundo aniversário 
com Rodrigo Leão
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Mercado Nazareno conquista público
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É 
um dos grandes eventos do car-
taz turístico do Município, e vol-
tou a prová-lo. Este ano, o Mer-
cado Nazareno foi até ao Parque 

Dona Maria II, convidando a descobrir 
e vivenciar o espaço de uma verdadei-
ra aldeia histórica, numa viagem à épo-
ca de Cristo. Antecipado para o fim de 
semana anterior à Páscoa, o Mercado 
Nazareno contou não só com espaço 
alargado, mas com novas atrações, en-
tre as quais dromedários e uma área in-
fantil reforçada, com jogos tradicionais. 
A iniciativa da Câmara de Santo Tirso 
contou com mais de 100 atores e figu-
rantes, protagonistas de mais de 20 re-
criações históricas dos últimos instan-
tes da vida de Cristo.

Mercado Nazareno conquista público
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