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EDITORIAL

SANTO TIRSO  
ALÉM-FRONTEIRAS

Santo Tirso viveu nos últimos dias 
mais umas grandes Festas de S. Ben-
to. De ano para ano, temos vindo a 
apostar num programa cada vez 
mais eclético que permita captar a 
atenção de todos os públicos e de 
todas as idades. As “enchentes” a 
que a cidade assistiu comprovam 
que as Festas de S. Bento são já uma 
marca de Santo Tirso, capazes de 
atrair milhares de pessoas, não só do 
Município, mas também dos conce-
lhos vizinhos. 

Com o sucesso das Festas de S. 
Bento, cumprem-se três grandes ob-
jetivos da Câmara de Santo Tirso: 
promover momentos de lazer e di-
versão para a população, transmitir 
uma boa imagem do Município para 

quem nos visita e dinamizar a econo-
mia local.

Exatamente sobre a economia é 
importante sublinhar que a promo-
ção de grandes eventos é, sem dúvi-
da, um fator potenciador do comér-
cio local: restauração repleta de 
clientes, alojamento com lotação es-
gotada, lojas com elevada procura… 

Tempos foram aqueles em que nos 
acusavam de promover “festas”. Ora, 
volto a repetir, as festas também se 
inserem numa estratégia assumida 
de valorização do património de um 
Município e na sua própria promoção 
turística, enquanto fator de dinami-
zação económica. Veja-se o que se 
passa com muitos outros eventos, 
em várias cidades do país e do mun-
do, em que as suas “festas” atraem 
milhares de visitantes. Santo Tirso 
também sabe fazê-lo. A afluência re-
gistada este ano nas Festas de S. 

Bento voltou a bater recordes. A Pra-
ça 25 de Abril encheu em todos os 
concertos. Ninguém quis perder a 
animação do “Há Baile”, no Largo Co-
ronel Baptista Coelho. No “Arraial 
dos Carvalhais”, as associações lo-
cais não pararam de trabalhar. Os 
mais pequenos não deixaram de pas-
sar pelo Parque D. Maria II. E, na zo-
na junto ao rio Ave, as diversões esti-
veram repletas de pessoas. Santo 
Tirso mostrou que sabe receber e 
provou que as Festas de S. Bento são 
já um evento além-fronteiras. 

JOAQUIM COUTO
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É já um marco na progra-
mação anual do Municí-
pio, o Santo Tirso a Co-
res está de regresso 

nos dias 7 e 8 de setembro com 
uma edição melhorada. 

Os participantes podem 
contar com um novo percurso 
da Run Tirso e mais animação. 
Para além dos cinco pontos 
com DJ’s e cores, há ainda es-
puma, confetis, atividades 
psicadélicas e um “túnel” de 
luz negra.

No total, serão cerca de cin-
co quilómetros de um percurso 
que parte do Largo Coronel 
Baptista Coelho em direção ao 
Parque D.Maria II, segue pela 
Via Panorâmica, com passagem 
na antiga fábrica do Malhado. 
O regresso é feito pela ponte 
sobre o rio Ave, Museu Interna-
cional de Escultura Contempo-
rânea, e entrada no centro da 
cidade pelo Parque do Ribeiro 
do Matadouro, passagem pelo 
complexo desportivo municipal 
até encontrar a meta junto ao 
ponto da partida, no Largo Co-
ronel Baptista Coelho.

“O Santo Tirso a Cores é 
uma das iniciativas mais aguar-
dadas pela população. É um 
evento que marca a rentrée no 
nosso Município e que, de ano 
para ano, continua a crescer e a 
atrair participantes de fora do 
concelho”, explica Joaquim 
Couto, presidente da Câmara 
Municipal. Acrescentando que 
“a intenção nesta edição é po-
der surpreender e melhorar, 
tanto a nível do kit como da 
prova em si”. 

Para além da prova, que de-
corre na noite de sexta-feira, o 
Santo Tirso a Cores promove 
ainda a festa kubik que tem lu-
gar no Largo Coronel Baptista 
Coelho, entre a meia noite e as 
4h00. Na primeira noite, dia 7, 
a festa estará a cargo dos DJ’s 
Los Bravos e Overurle. Já no 
sábado, estarão nos coman-
dos os DJ’s Tonny e Miguel 
Rendeiro.

Todos os interessados po-
dem inscrever-se a partir do 
dia 15 de agosto através do 
telefone 252 830 406 ou em  
http://acores.santotirso.pt.

TOME NOTA:
A participação na Run Tirso tem um custo de cinco euros. Os 
inscritos têm direito a um kit composto por uma mochila do 
evento, uma t’shirt técnica, uns óculos, um saco de tinta colorida 
e um bastão luminoso. A idade mínima de inscrição é de quatro 
anos e a prova está limitada a seis mil participantes.

Santo Tirso a Cores regressa  
com novo percurso
Inscrições abrem a 15 de agosto e são limitadas a 6 mil participantes
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A população e os visi-
tantes do Município 
de Santo Tirso já 
podem usufruir da 

praia urbana, junto ao passa-
diço do rio Ave. Aberta desde 
o dia 24 de junho, promete 
ser mais um sucesso este ve-
rão, tendo inclusivamente so-
frido obras de requalificação, 
com o objetivo de oferecer 
melhores condições a todos 
os veraneantes. 

A praia urbana tem entrada 
gratuita e dispõe de espaços 
com guarda–sóis, serviço de 
bar e pulverizadores de água, 
bem como diversas iniciativas 
que vão ocorrendo ao longo 
dos próximos meses. 

Entre os melhoramentos 
mais visíveis estão a instala-
ção de novos equipamentos 
sanitários, a construção de 
um acesso pedonal alternati-
vo junto à alameda da ponte, 
a construção de um deck de 
madeira junto ao bar e o re-
forço dos pontos de água.

Como explica o presiden-
te da Câmara Municipal de 

Santo Tirso, Joaquim Couto, 
esta intervenção pretendeu 
aumentar o conforto dos uti-
lizadores: “Foi um equipa-
mento muito procurado pe-
los nossos munícipes no 
último verão e, por isso mes-
mo, achamos importante in-
vestir no sentido de poder 
criar ainda melhores condi-
ções a todos os que usu-
fruem do espaço”. 

Este ano, aponta o autarca, 
“esperamos que ainda mais 
pessoas possam vir descobrir 
a nossa praia urbana. É um es-
paço muito agradável, com 
uma vista única para o Mos-
teiro de S. Bento e, mais uma 
vez, vamos apostar também 
na programação de diferen-
tes atividades”. 

A intervenção realizada 
pela Câmara de Santo Tirso 
contemplou ainda melhora-
mentos nas fontes ao nível do 
sistema de controlo da água e 
na estabilização e requalifi-
cação das fachadas em pedra 
do edificado em ruínas, exis-
tente no local.

Os mais novos são os que mais se divertem com os repuxos de água

A praia urbana tem este ano uma série de melhorias nomeadamente novas casas de banho

Uma das atividades programa-
das para este verão, na praia 
urbana, são sessões de cinema 
ao ar livre. Já no dia 10 de 
agosto, pelas 21h30, será exi-
bido o filme “A família Bélier”, 
que retrata a história de uma 
família que sofre de surdez, 
exceto Paula, a filha adoles-
cente que desde pequena se 
habituou a ser a porta-voz de 
cada um deles. Os problemas 
começam a surgir quando 

Paula quer sair da aldeia e 
perseguir a sua vocação para 
música. Uma comédia dramá-
tica, com seis nomeações para 
os Césares, e que deu a Louane 
Emera, a jovem que interpreta 
a personagem principal, o 
prémio de Atriz Revelação.
Já no dia 17 de agosto, tam-
bém às 21h30, o filme em des-
taque será “À deriva”, baseado 
na inspiradora história verídica 
de dois espíritos livres cujo 

encontro fortuito os leva ao 
amor e, mais tarde, à aventura 
de uma vida. 
Por fim, a 31 de agosto, “Cães 
à solta” será exibido na praia 
urbana. Uma comédia, para 
maiores de seis anos, sobre 
um improvável e hilariante par, 
composto por um detetive 
humano e pelo seu parceiro 
canino, que terão de se 
infiltrar no concurso de cães 
mais elitista do mundo. 

CINEMA AO AR LIVRE EM AGOSTO

Praia urbana 
cada vez mais procurada
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É mais um projeto pio-
neiro que Santo Tirso 
vai abraçar. A partir do 
próximo ano letivo, 

segundo revelou o presidente 
da autarquia, Joaquim Couto, 
“a Câmara vai iniciar um pro-
jeto pioneiro, levando o ciclis-
mo às escolas do Município”, 
dando seguimento às políti-
cas dirigidas à mobilidade 
sustentável, à saúde, aos há-
bitos de vida saudável e à de-
fesa do ambiente.

“Quando temos um Plano 
Municipal de Mobilidade Sus-
tentável que preconiza a utili-
zação da bicicleta, quando te-
mos um Plano Municipal de 
Saúde que defende hábitos 
de vida saudáveis, quando 
defendemos políticas de sus-
tentabilidade ambiental, este 
tipo de projetos fazem todo o 
sentido”, aludiu o autarca.

Ainda segundo Joaquim 
Couto, o projeto “O Ciclismo 
vai à escola” irá permitir que 
muitas crianças aprendam a 
andar da bicicleta. Mas não 
só. A ideia, sublinhou, “é que 
este programa possa permi-
tir, no futuro, que a bicicleta 
possa ser um meio de trans-
porte, em vez do carro”. E, 
para isso, “é necessário co-
meçar por educar as crianças 

para este estilo de vida, sau-
dável e amigo do ambiente”, 
acrescentou.

Uma visão partilhada pelo 
presidente da Federação Por-
tuguesa de Ciclismo, Delmino 

Pereira, parceiro neste proje-
to, ao recordar que, atualmen-
te, “existem muitas crianças 
que nunca aprenderam a an-
dar de bicicleta”. Neste con-
texto, e tendo em conta que o 

país está apostado em desen-
volver a mobilidade urbana 
suave, nomeadamente com a 
criação de ciclovias, “torna-se 
fundamental começar este ti-
po de sensibilização através 

dos mais novos”, defendeu.  
O projeto envolve, para 

além da Câmara de Santo Tir-
so, a Federação Portuguesa 
de Ciclismo e a empresa Pró-
xima Aventures.

Cerca de 60 animadores, quase mil 
alunos e 32 escolas do 1º ciclo envol-
vidas. O programa Mimar decorreu 
durante a última semana de junho, 
com atividades ao ar livre. Para além 
da iniciativa inédita de aprender a an-
dar de bicicleta, atividade que decor-
reu no Parque Urbano Sara Moreira, 
os alunos do 1º ciclo dos estabeleci-
mentos de ensino do Município pude-
ram ainda ir até à praia, durante as 
manhãs, ter aulas de dança, participar 
em percursos pedestres até ao castro 
do Monte Padrão e momentos dedi-
cados à pintura.

“Um dos objetivos da edição deste 
ano do programa Mimar foi colocar as 
crianças a fazer atividades ao ar livre, 
nomeadamente relacionadas com a 
prática de exercício físico”, explicou 
Joaquim Couto, presidente da Câma-
ra de Santo Tirso. 

O programa de atividades terminou 
no dia 29 de junho, com um sunset na 
praia urbana. 

O Mimar, criado pela Câmara de 
Santo Tirso no final de 2013, tem por 
objetivo criar atividades de qualidade 
para os alunos do 1º ciclo, após o térmi-
no do ano letivo. 

O ciclismo vai à escola arranca no proximo ano letivo

O programa é dirigido aos alunos do 1º Ciclo das escolas do Município

Ciclismo vai às escolas 
do Município 

Mimar com atividades 
ao ar livre
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A Câmara de Santo Tirso já 
atribuiu o estatuto de “inte-
resse público municipal” a 
cerca de 30 projetos empre-

sariais, o que representa um investi-
mento privado no concelho estimado 
em 160 milhões de euros. Este é um 
dos últimos balanços do trabalho que 
tem sido realizado pelo Invest Santo 
Tirso – Gabinete de Dinamização Eco-
nómica que, em maio, completou três 
anos de existência. Os dados, segun-
do advoga o presidente da autarquia, 

Joaquim Couto, revelam “o bom clima 
económico” que se vive no Município.

O estatuto de “projeto de interesse 
público municipal” é destinado a em-
presários que queiram expandir o seu 
negócio, ou criar um novo. Com este 
“estatuto”, os projetos beneficiam de 
incentivos fiscais por parte da Câma-
ra, nomeadamente nas áreas do IMI, 
Derrama, IMT e reduções de taxas e 
licenças urbanísticas. 

A par destes 30 novos projetos em-
presariais que receberam o estatuto 

de interesse público municipal, “há 
outros indicadores” que comprovam a 
dinâmica económica do Município de 
Santo Tirso, como aponta Joaquim 
Couto. Entre os quais, os números re-
lativos à taxa de desemprego que, 
atualmente, se encontra abaixo dos 
oito por cento, ou seja, uma redução 
de mais de 3600 desempregados no 
concelho, comparativamente com o 
ano de 2012.

Prova da pujança económica do te-
cido empresarial no Município de San-

to Tirso é, também, o volume de ex-
portações que aumentou, em 2017, 
para 615 milhões de euros, mais 15 
por cento do que os números regista-
dos em 2015. 

Por outro lado, as empresas do con-
celho continuam apostadas em ex-
pandir e modernizar as suas unidades 
produtivas. Neste momento, existem 
cerca de 100 candidaturas apresenta-
das por empresas de Santo Tirso para 
financiamento comunitário.

“Continuámos no bom caminho”, 

A Câmara Municipal já atribuíu o estatuto de "projeto de interesse municipal" a 30 empresas

Investimento privado no Município ronda os 160 milhões de euros Visita da Camara de Comércio Luso-Colombiana às empresas do Município
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congratula-se Joaquim Couto, lem-
brando que a Câmara de Santo Tirso 
tem mantido, neste segundo mandato, 
a aposta na dinamização económica do 
Município, nomeadamente através da 
diplomacia económica e a captação de 
novos investimentos para o concelho. 
“Temos zonas industriais com capaci-
dade de instalação de novos projetos, 
temos ótimas vias de comunicação e 
de ligação às principais cidades do país 
e estamos, geograficamente, bem co-
locados”, defende o autarca. 

“Estou muito impressionada com o 
dinamismo do ecossistema empresarial 
do Município”. Foi desta forma que a 
presidente executiva da Câmara de Co-
mércio Luso-Colombiana, Rosário Mar-
ques, resumiu a visita a Santo Tirso, a 
convite da Câmara. Já para o presiden-
te da autarquia, Joaquim Couto, a posi-
ção geoestratégica da Colômbia, a fa-
miliaridade linguística e a simbiose com 
a estratégia do Município de criação de 
emprego altamente qualificado são os 
motivos que justificam o aprofunda-
mento dos laços com este mercado sul 
americano, que conta com a mão-de-o-
bra mais qualificada da região.

Uma comitiva da Câmara de Comér-
cio e Indústria Luso-Colombiana, lide-
rada pela presidente Executiva, Rosário 
Marques, visitou, no dia 3 de julho, o 
Município de Santo Tirso. O encontro 
com o presidente da Câmara realizou-
-se na Fábrica de Santo Thyrso, espaço 
que Rosário Marques considerou “ím-
par no país, com condições de excelên-
cia para a promoção do empreendedo-
rismo e criação de novas empresas”.

A comitiva da Câmara de Comércio 
teve oportunidade de conhecer duas 
empresas do Município com forte vo-
cação exportadora. A CSM Bakery So-
lutions é líder internacional na indús-
tria da panificação e conta com mais de 
200 colaboradores na unidade instala-
da em Santo Tirso, de onde saem dia-
riamente milhares de muffins e loaf ca-
kes para as principais multinacionais e 
pontos de venda internacionais.

Já a Gierlings Velpor, dedicada à 
produção de veludo e peles sintéticas, 
teve em 2017 um volume de negócios 
de oito milhões de euros e exporta 90 
por cento da sua produção. No final, a 
presidente da Câmara de Comércio e 
Indústria Luso-Colombiana confes-
sou-se “muito impressionada com o di-
namismo do ecossistema empresarial 
do Município”. Rosário Marques elo-
giou ainda a aposta de Santo Tirso na 
inovação e na atração de investimen-
tos que criem emprego qualificado.

Joaquim Couto assinalou, por outro 
lado, o forte empenho do Município e 
do INVEST Santo Tirso em “continuar 
a aproximar as empresas destes par-
ceiros, que são fundamentais para o 
apoio no processo de exportação e in-
ternacionalização”. 

A grande final do Concurso de 
Moda Rebelpin, organizado pela 
ACTE – Associação das Coletivi-
dades Têxteis Europeias decorreu 
no passado dia 5 de julho. Rita Ro-
drigues de Sá, a representante na-
cional nos 10 finalistas, acabou por 
não vencer a categoria “Jovem Em-
preendedor”, apesar da excelente 
imagem deixada junto do júri (do 
qual fazia parte Inês Marques, da 
Têxteis Adalberto) e do muito pú-
blico presente.

O Concurso de Moda Rebelpin 
foi criado pela ACTE com o objeti-
vo de promover a criatividade e a 
competitividade dos jovens desig-
ners europeus. A integração da 
grande final na prestigiada Berlin 
Fashion Week proporcionou aos 
candidatos uma excelente oportu-
nidade de apresentarem as suas 
competências aos mais prestigia-
dos profissionais das indústrias 
têxtil e de moda.

Concorreram dezenas de jovens 
talentos das várias regiões inte-
grantes da rede ACTE. Rita Rodri-
gues de Sá foi a portuguesa que 
chegou ao lote de 10 finalistas, di-
vididos pelas categorias de “Jovem 

Empreendedor” e “Estudante”.
A vencedora da primeira cate-

goria seria a sueca Malin Busck. Já 
na categoria “Estudante” a vitória 
foi para a alemã Sanna Schubert, 
prémio que foi entregue por Joa-
quim Couto, presidente do Conse-
lho Diretivo da AMAVE – Associa-
ção de Municípios do Vale do Ave e 
da Câmara de Santo Tirso. A AMA-
VE é um dos membros cofundado-
res da ACTE e detém atualmente 
os cargos de vice-presidência por-
tuguesa e secretaria executiva da 
associação.

Joaquim Couto elogiou a “exce-
lente qualidade e competitividade 
dos estilistas presentes”, conside-
rando que “este evento constituiu 
uma oportunidade única de valori-
zação dos jovens talentos nacio-
nais e europeus, e a plataforma 
ideal para desenvolveram uma re-
de de contatos muito importante”.

O júri do concurso integrava, 
além da portuguesa Inês Marques, 
da empresa de Santo Tirso Adal-
berto, Daniel Perez-Barriga, da 
prestigiada empresa Desigual, e Li-
sa Lang, fundadora da PowerHou-
se Group, entre outros. 

Joaquim Couto entregou o prémio à vencedora da categoria “Estudante”

A Câmara Municipal já atribuíu o estatuto de "projeto de interesse municipal" a 30 empresas

Visita da Camara de Comércio Luso-Colombiana às empresas do Município

Designers 
portuguesas 
brilham em Berlim

Visita da Câmara 
de Comércio 
Luso-Colombiana 
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Como está a ser este segundo 
mandato como presidente de 
Junta?
Está a ser bem mais tranquilo que o 
início do primeiro. Dado estarmos 
perante uma união de freguesias, 
neste momento, já sabemos aquilo 
que temos, quer a nível de recursos 
quer a nível de obrigações. Estamos 
numa fase de transição, acabando 
alguns projetos que já vinham do 
mandato anterior e já estamos 
no terreno com outros que nos 
propusemos a fazer neste mandato. 
As pessoas já nos conhecem melhor 
e sabem que connosco não podem 
contar com ilusões, mas com a 
realidade e a realidade está à vista. 
No primeiro mandato, com a ajuda da 
Câmara de Santo Tirso, fomos para 
além daquilo que tínhamos planeado 
no manifesto eleitoral, estando 
sempre atentos às oportunidades 
e às necessidades das populações. 
Não estamos preocupados em fazer 
obras ou implementar projetos 
nesta ou naquela extinta freguesia 

só porque é preciso equilibrar 
os investimentos pelas três 
povoações. A nossa preocupação é ir 
resolvendo o problema das pessoas, 
independentemente da zona onde 
elas residam. Nem sempre temos 
aquilo para dizer às pessoas o que 
elas desejariam ouvir, mas preferimos 
ser realistas e não as enganar. 

Quais os objetivos a que se 
propõe?
O objetivo é sempre o mesmo: o 
de serviço e de proximidade. Em 
2013, quando me candidatei a esta 
união de três freguesias, mesmo 
com a experiência que já trazia, 
não adivinhava as dificuldades 
com que me iria deparar. Depois 
de quatro anos de muito trabalho, 
rigor, transparência e dedicação, 
arrumámos a casa e tivemos de tomar 
algumas medidas que poderiam não 
ser bem recebidas pela população. 
Nas eleições de 2017, já não era só 
uma eleição, foi também o momento 
de avaliação. A população aprovou a 

nossa forma de governar, reforçando 
a votação nas três extintas 
freguesias. Com isto, entendo 
que devemos dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido e é isso que 
estamos a fazer. Mantendo uma 
ótima relação institucional com a 
Câmara de Santo Tirso, já que esta 
é a maior financiadora do nosso 
orçamento, e procurando sensibilizar 
o poder político que está acima de 
nós para as necessidades das nossas 
populações. Por exemplo, se por um 
lado continuámos a ter o apoio da 
Câmara Municipal na requalificação 
do centro da vila, estamos também 
com um forte investimento na 
rede de saneamento na zona de 
São Mamede e de São Salvador. 
E, depois, temos muitas obras que 
servem não só os habitantes da 
nossa freguesia como os de fora, 
como será o caso da construção 
de uma rotunda na VIM, com uma 
ligação à estação de caminhos-de-
ferro do lado de Lordelo que, como 
o presidente de Câmara já anunciou, 

será uma realidade ainda durante 
este mandato.

Quais as potencialidades da 
freguesia de Vila Nova do 
Campo?
Esta união de freguesia tem imensas 
potencialidades, que neste momento 
estão de novo a despontar. Há cerca 
de 20 anos, São Martinho do Campo 
tinha pouco mais de 3500 habitantes, 
mas conseguia dar emprego a cerca 
de 10 mil pessoas. Existiam muitas 
e grandes empresas na área do 
têxtil aqui na nossa freguesia. Hoje 
os tempos são outros, mas muito 
também pelo impulso dado pelo 
INVEST Santo Tirso da Câmara 
Municipal, hoje sente-se uma 
retoma muito grande das empresas 
na nossa freguesia e agora, e muito 
bem, não só na área têxtil, mas em 
áreas diversificadas. Assim, com a 
criação de postos de trabalho e com 
a requalificação da rede viária que 
estamos a operar em toda a freguesia 
já se nota as pessoas novamente 
predispostas a investirem em 
habitações próprias e a fixarem-se. 

Enquanto presidente de junta, 
qual o convite que deixa aos 
leitores?
Deixo o convite a todos os leitores, 
para que visitem a nossa freguesia. A 
oferta é muito diversificada. Para os 
amantes de caminhadas, aproveitem 
o percurso pedestre PR7 da Câmara 
Municipal e partam à descoberta 
de muitos monumentos históricos 
existentes ao longo desse percurso. 
Para além das quatro festas e 
romarias que acontecem durante o 
ano – Nossa Senhora dos Espinhos, 
Divino Salvador, São Mamede e São 
Martinho –, temos também imensas 
atividades organizadas pelos 28 
movimentos associativos da freguesia 
e outras organizadas pela Junta 
de Freguesia. Aproveitem a nossa 
excelente gastronomia e venham 
passar um dia de convívio com 
amigos e família ao nosso Parque 
do Olival. Enfim, existem inúmeros 
de motivos para visitarem a nossa 
freguesia. Atrevam-se e, de certeza, 
vão querer cá voltar.

A aposta do presidente da junta de Vila Nova do Campo passa por estar próximo da população e não por fazer promessas que não pode cumprir

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DO CAMPO, MARCO CUNHA:

“Há um forte investimento
na rede de saneamento”
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A requalificação da Rua da 
Fundição, na freguesia de Vilari-
nho, acabou de ser concluída. A 
obra da responsabilidade da Câ-
mara de Santo Tirso, no valor na 
ordem dos 125 mil euros, con-
templou a retificação do perfil 
transversal da via, execução de 
infraestruturas de drenagem de 
águas pluviais, execução das ba-
ses do pavimento em tout-venant 
e pavimentação da faixa de roda-
gem em betão betuminoso. Tam-
bém concluída está a beneficia-
ção de um troço da Rua Chã da 
Raposa, em Vilarinho, garantindo 
o acesso de veículos pesados. 

Num investimento da Câmara de 
Santo Tirso no valor de 150 mil 
euros, a intervenção realizada en-
volveu terraplenagens, retifica-
ção do arruamento, execução de 
infraestruturas de drenagem de 
águas pluviais e a respetiva pavi-
mentação em betão betuminoso.  
A Rua Chã da Raposa é um acesso 
importante a uma zona industrial 
onde estão localizadas várias em-
presas. A beneficiação desta via, 
segundo a Câmara de Santo Tir-
so, insere-se na estratégia de me-
lhorar as vias de comunicação às 
áreas de acolhimento empresarial 
por todo o Município.

Está concluída a requalifica-
ção dos balneários do Cen-
tro Recreativo e Popular da 
Juventude de Água Longa. 

A obra, inaugurada a 29 de junho, 
resultou da aprovação da candida-
tura a financiamento do Instituto 
Português da Juventude e do Des-
porto, no âmbito do Programa de 
Reabilitação das Instalações Des-
portivas (PRID), no valor de 15 500 
euros. A este valor, somou-se o 
apoio da Câmara de Santo Tirso, 
de cerca de 42 mil euros.

“Esta era uma requalificação 
necessária, de forma a dar condi-
ções aos atletas que utilizam este 
espaço. Agora, é importante com-
plementar esta intervenção com 
obras de remodelação do campo”, 
reconheceu Joaquim Couto aos 
jornalistas, dando conta de que 
esse processo deverá ser desen-

cadeado pelo Centro Recreativo.
A intervenção envolveu, entre 

os vários trabalhos, a impermea-
bilização de todas as paredes, o 
revestimento a capoto e a pintura 
do edifício. Foram ainda coloca-
dos um novo pavimento, novas 
caixilharias e sanitários.

Quase a completar 43 anos de 
história, o Centro Recreativo e 
Popular da Juventude de Água 
Longa é já uma referência des-
portiva no concelho, concreta-
mente na zona do Vale do Leça. 
“Esta é uma coletividade que se 
sustenta a si própria, que tem 
muitos associados, e portanto, é 
um daqueles exemplos vivos que 
a Câmara de Santo Tirso deve 
ajudar e para o qual deve criar 
condições facilitadoras, de forma 
a incentivar a prática desportiva”, 
concluiu Joaquim Couto.

Investimento da Câmara rondou os 42 mil euros

Rua Chã da Raposa e Rua da Fundição beneficiadas

Ruas concluídas 
em Vilarinho

Vale do Leça 
com mais um  
equipamento 
desportivo 
melhorado
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UTILIZAÇÃO
Em média, cerca de 650 pessoas 
utilizam diariamente o Pavilhão 
Desportivo Municipal de Santo 
Tirso para a prática de atividades 
como a ginástica, o voleibol, 
andebol, voleibol ou o futsal, entre 
outras. Estas serão as primeiras 
grandes obras de beneficiação do 
equipamento, construído no final 
dos anos 90, nomeadamente do  
seu interior.
Para o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Joaquim Couto, 
trata-se de uma obra importante, 
na exata medida que “é um dos 
equipamentos desportivos a nível 
municipal com maior utilização 
por parte da população”. Por isso, 
acrescenta, “a necessidade de fazer 
obras de beneficiação” que vão 
“melhorar as condições de quem 
utiliza o espaço”.

O Pavilhão Desportivo Mu-
nicipal de Santo Tirso vai 
ser alvo de obras de re-
qualificação, com o obje-

tivo de melhorar a eficiência energé-
tica e sustentabilidade ambiental e 
económica do edifício. A interven-
ção, superior a meio milhão de euros, 
prevê a instalação de um sistema so-
lar fotovoltaico e um sistema solar 
térmico para produção de água quen-
te, estimando-se uma redução de 31 
por cento nas emissões de CO2. 

O projeto de intervenção contem-
pla a substituição integral da cober-
tura e a reparação do pavimento des-
portivo em madeira, localizada na 
nave do Pavilhão Desportivo Munici-
pal. Além disso, um dos grandes ob-
jetivos passa por melhorar a eficiên-
cia energética do edifício e, neste 
contexto, será colocado isolamento 
térmico na cobertura e instalado um 
sistema solar fotovoltaico para regi-
me de autoconsumo, cumprindo uma 
das apostas da Câmara “de apostar 
no desenvolvimento sustentável do 
Município”, recorda o presidente da 
autarquia, Joaquim Couto.

Além disso, a iluminação do pavi-
lhão será toda substituída por tecno-
logia LED e será colocado um sistema 
solar térmico, para produção de água 
quente de uso sanitário. Após a inter-

venção, haverá uma redução de 12 
por cento no consumo de gás natural, 
bem como de 47 por cento no consu-
mo de eletricidade do pavilhão muni-
cipal. Segundo Joaquim Couto, “a re-
dução das emissões de CO2 rondará 
os 31 por cento”. 

“Até 2020, a Câmara de Santo Tir-

so pretende desenvolver diversas 
ações que compõem o Plano de Ação 
de Eficiência Energética e que será 
orientado para a sustentabilidade 
energética, através da intervenção 
em equipamentos municipais, pro-
moção da eficiência junto dos uten-
tes e da implementação de ferramen-

tas de gestão e monitorização da 
energia”, sublinha Joaquim Couto.                                                                                                                                       

A obra no valor de 512 mil euros é 
financiada no âmbito de uma candi-
datura apresentada pela Câmara de 
Santo Tirso ao Norte2020, dos quais 
cerca de 230 mil euros são garanti-
dos pela autarquia.

Os participantes do programa Desporto Sénior são alguns dos utilizadores do equipamento

Pavilhão Municipal é frequentado por cerca de 650 pessoas diariamente

Pavilhão municipal com obras 
no valor de meio milhão
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Duas décadas de su-
peração e cresci-
mento marcam a 
história da CAID – 

Cooperativa de Apoio à Inte-
gração do Deficiente. A efemé-
ride foi assinalada no jantar 
anual da instituição, que de-
correu a 22 de junho na Fábri-
ca de Santo Thyrso, e juntou 
centenas de pessoas.

O trabalho da instituição, 
que dá resposta à problemática 
da deficiência em Santo Tirso, 
foi celebrado numa iniciativa 
marcada pelas recordações. 
Joaquim Couto foi o grande 
homenageado da noite, reco-
nhecimento feito pela dedica-
ção à instituição que, em 1998, 
ajudou a fundar.

“Foi para mim uma surpresa 
a homenagem desta noite, que, 
naturalmente, me deixa muito 
emocionado. São 20 anos de 
história, 20 anos de um cami-
nho que se fez de luta, mas tam-
bém de muitas vitórias. É um 
enorme orgulho ter feito parte 
da criação da CAID e poder ter 

a oportunidade, tanto tempo 
depois, de continuar a vê-la 
crescer”, declarou.

Aos jornalistas, o presidente 
da Câmara destacou ainda “a 
importância para todo o Muni-
cípio” dos fins a que a CAID se 
propõe, porque acompanha e 
ensina pessoas com deficiên-
cia. “Desde o início pensamos 
numa maneira de apoiar estes 
utentes, garantindo que pu-
dessem ser mais autónomos e 

que desenvolvessem trabalhos 
para poder vender à comunida-
de. A CAID é um modelo de ex-
celência no país”, elogiou.

O jantar comemorativo con-
tou com vários momentos de 
dança e música, protagoniza-
dos pelos utentes. Teve ainda 
lugar uma exposição de foto-
grafia que destacou, de forma 
cronológica, alguns dos mo-
mentos mais marcantes dos 20 
anos da história da CAID.

Mais serviços e melhor 
resposta

Na linha de um trabalho cada 
vez mais inclusivo, a CAID quer 
dar continuidade aos projetos 
das últimas décadas, mas tam-
bém apostar em novos, como 
explica o presidente da Dire-
ção, Alberto Costa. 

“Hoje podemos dizer que os 
beneficiários das respostas so-
ciais desenvolvidas pela CAID 
ultrapassam uma centena. Te-
mos uma grande diversidade 
de serviços, que queremos me-
lhorar e ampliar”, reforça. 

A instituição vai ainda ga-
nhar um novo polo, na zona 
nascente do concelho, e au-
mentar capacidade da resi-
dência autónoma. Para breve 
está também a inauguração do 
novo espaço da instituição, lo-
calizado na Rua Ferreira de Le-
mos, onde funcionará a bolsa 
de serviços de catering, a bol-
sa de serviços de jardinagem e 
a formação profissional. No 
total irá beneficiar cerca de 50 
utentes. 

“É um espaço onde as pes-
soas com deficiência podem en-
saiar as suas competências em 
contexto real de trabalho. Os 
nossos jovens podem colaborar 
em dois momentos distintos do 
seu percurso: durante o curso 
de formação profissional e no 
estágio final. É nosso objetivo 
que, a médio prazo, possamos 
proceder à integração profis-
sional no mercado de trabalho”, 
explica Alberto Costa.

Na Rua Ferreira de Lemos 
funcionará ainda um espaço de 
venda ao público dos produtos 
feitos pelos utentes da CAID 
como bolachas, chocolates e 
compotas.

TOME NOTA:
Para contratar os serviços 
de catering ou de jardina-
gem contacte a CAID pelo 
email caidgeral@gmail.com 
ou pelo telefone  
252 850 230.

Joaquim Couto e Alberto Costa ajudaram a soprar as velas

Os utentes da CAID proporcionaram vários momentos de dança

“A CAID 
É UM MODELO 
DE EXCELÊNCIA 
NO PAÍS”, 
Joaquim Couto

CAID está 
a celebrar 20 anos

12 JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #07

CUIDAR



No âmbito das comemora-
ções do Dia dos Avós, que se 
celebra a 26 de julho, a Câma-
ra de Santo Tirso, em parceria 
com o Café do Rio, promoveu 
uma festa no Parque Munici-
pal Sara Moreira, que teve lu-
gar no passado dia 22. Dirigi-

da aos avós, mas também aos 
filhos e netos, a iniciativa re-
velou-se um momento de par-
tilha entre toda a família.

“Esta é uma iniciativa de 
grande importância social, por-
que hoje temos aqui muitos se-
niores do concelho, mas mais 

do que isso, famílias inteiras. 
Os avós serão sempre os gran-
des pilares das famílias, com 
um papel fundamental na vida 
de cada um. Importa vivê-los e 
comemorar a sua existência, 
através de momentos como 
este”, afirmou o presidente da 

Câmara, Joaquim Couto.
A festa do Dia dos Avós 

contou com uma Missa Cam-
pal e de um almoço livre pelas 
12h30, num momento de con-
vívio para toda a família. Du-
rante a tarde, a música e a ani-
mação também não faltaram. 

A Companhia de Teatro de 
Santo Tirso apresentou “Que 
vida, Zé!”, seguido da atuação 
da cantora Rosinha.

O folclore também não fal-
tou à festa, com a atuação do 
Rancho Folclórico de São Ma-
mede de Negrelos.

No âmbito das comemora-
ções do Dia Mundial da Ter-
ceira Idade, a Câmara de 
Santo Tirso promove o já tra-
dicional Passeio Anual Sé-
nior, que este ano terá lugar 
a 29 de setembro. A Figueira 
da Foz é o destino escolhido 
para a iniciativa, que junta, 
anualmente, cerca de 5000 
participantes.

O Passeio Anual Sénior é 

dirigido a pessoas com mais 
de 60 anos de idade e a refor-
mados (independentemente 
da idade), residentes no con-
celho. A partida faz-se de San-
to Tirso, pelas 08h00. O re-
gresso da Figueira da Foz está 
marcado para as 18h00.

A inscrição é obrigatória e 
pode ser feita nas sedes das 
juntas de freguesia, até ao dia 
31 de agosto.

O momento contou com a participação de centenas de avós

Passeio reúne anualmente cerca de cinco mil participantes

A festa dos avós fez-se no 
Parque Urbano Sara Moreira

Passeio Anual Sénior 
com destino 
à Figueira da Foz
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Menos de um ano de-
pois de ter sido inau-
gurado o Skate Par-
que de Santo Tirso 

recebeu uma etapa do mais pres-
tigiado circuito nacional. O DC 
Skate Challange by Moche pas-
sou pelo Município no fim de se-
mana de 14 e 15 de julho, e jun-
tou, no Parque de Geão, os 
maiores atletas da modalidade.

“É uma enorme satisfação ter-
mos conseguido trazer esta pro-
va para o nosso Município. Sabe-
mos como estas competições 
são importantes na divulgação 
da modalidade e foi nosso objeti-
vo, desde o início, colocar Santo 
Tirso no mapa do skate nacional”, 
explicou Joaquim Couto, presi-
dente da Câmara Municipal.

Com grande adesão, desde o 
início, o Skate Parque de Santo 
Tirso tem registado um número 

crescente de participantes, não só 
do concelho mas também de fora.

O espaço foi elogiado por Jor-
ge Simões, o grande vencedor na 
categoria profissional. “Estou 
muito contente por ter ganho. Já 
costumava vir a este parque e 
sinto-me contente por esta prova 
se realizar em Santo Tirso. O par-
que é perfeito, tem as medidas 
perfeitas, é super suave e tran-
quilo. Para além disso é seguro e 
tem ainda a natureza à volta”.

Também Dulce Pereira do DC 
Skate Challenge explicou como o 
Skate Parque de Santo Tirso con-
quistou a organização. “Este é o 
circuito mais prestigiado, que 
normalmente conta com quatro 
provas. Este ano decidimos criar 
uma nova prova porque, real-
mente, Santo Tirso tem um skate 
parque de excelência e todos os 
atletas nos diziam que gostavam 

Santo Tirso recebeu os melhores do skate nacional
Mais 100 atletas 
participaram na 4ª etapa do 
Skate Challange by Moche
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muito de ter uma prova aqui. Ho-
je temos aqui atletas de todo país 
e está a ser um sucesso”, elogiou. 

Com cinco provas, este circuito 

contou com três níveis distintos e 
mais de 110 inscritos. A prova 
também contou com a participa-
ção de atletas de Santo Tirso.

1 “Quarter Pipe” 
Diferentes linhas de rodagem 
que proporcionam aos 
praticantes um ritmo de 
aprendizagem excelente e uma 
grande diversidade de opções 
aos mais experientes; 

2  “Zona de Rail’s e Curb’s  
com Kink” 
Linhas de rodagem e saída;

3  “Spine” 
Linhas de rodagem e saída; 

4  “Jump Box” 
Plataforma do bowl com um 
pequeno step up para a zona 
de street; 

5  “Fun Box com Rail e Curb” 
Rampa delta com corrimão e 
murete de deslize; 

6  “Manual Pad e Curb”  
Mesa de manual e murete  
de deslize; 

7  “Bank com Curb”  
Bank e muretes de deslize 
direcionais às diferentes 
plataformas; 

8  ”Escadaria com Rail e Curb’s”  
Zona de obstáculos com linhas 
de rodagem e saída;

9  “Euro Gap e Manual Pad”  
Zona de aprendizagem 
e desenvolvimento de 
capacidades dos novos 
praticantes e aperfeiçoamento 
dos skater’s; 

10  “Quarter Pipe Inclinado” 
Zona com diferentes alturas, 
cantos e rampas e vários hip’s 
(angulações); 

11  “Bowl”  
Rampa muito procurada pelos 
praticantes de BMX, zona de 
maior projeção para a execução 
de manobras.

A SABER
O Skate Parque oferece um conjunto rampas capazes de responder às 
diferentes modalidades praticadas neste espaço, nomeadamente:

Localizado no Parque Urbano de Geão, 
o Skate Parque de Santo Tirso permite a 
prática de skate, BMX e patins em linha

Santo Tirso recebeu os melhores do skate nacional
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No próximo dia 15 de agos-
to, feriado comemorativo da 
Assunção de Nossa Senhora, a 
Câmara de Santo Tirso promo-
ve viagens gratuitas num auto-
carro panorâmico, por alguns 
dos pontos turísticos de maior 
destaque no concelho. A inicia-
tiva tem partida e chegada da 
Praça 25 de Abril e contará 
com três percursos. 

A primeira viagem, o Circuito 
Estádio do Desportivo das Aves, 
tem início pelas 10h00. O per-
curso terá passagem pelo Par-
que Urbano Sara Moreira, Está-
dio do Desportivo das Aves, 

Parque de Lazer da Quinta do 
Olival, X-Aqua, Coudelaria Vila 
Nova, Parque do Carvalhal de 
Valinhas, Polidesportivo e Pavi-
lhão Municipal, com regresso à 
Praça do Município pelas 12h00.

Já o Circuito Vale Pisão tem 
partida pelas 14h00, e passará 
pela Adega Cooperativa de San-
to Tirso e Trofa, Vale Pisão, Cou-
delaria Vila Nova, Parque do Ri-
beiro do Matadouro, Mosteiro 
de Santo Tirso, Tribunal Judicial 
e Biblioteca Municipal. A che-
gada à Praça 25 de abril está 
prevista para as 16h00.

A última viagem, Circuito San-

tuário da Nossa Senhora da As-
sunção, tem início pelas 17h00 e 
inclui passagem pelo Mosteiro 
de Singeverga, Mosteiro de San-
ta Escolástica, Parque Urbano 
Sara Moreira, Parque Ribeiro do 
Matadouro, Santuário de Nossa 
Senhora da Assunção, Centro 
Interpretativo do Monte Padrão 
e Parque do Carvalhal de Vali-
nhas. O regresso faz-se pelas 
19h00.

Cada viagem turística tem a 
duração de 120 minutos. As 
crianças só poderão viajar se 
acompanhadas por um adulto. 
Todas as viagens são gratuitas.

A Câmara de Santo Tirso 
prestou, a 14 de junho, um vo-
to de louvor ao Ginásio Clube 
de Santo Tirso, depois de um 
fim-de-semana de vitórias pa-
ra o Clube. A equipa alcançou 
o título nacional da II Divisão 
de Ténis de Mesa, na fase final 
disputada no Complexo Des-
portivo Municipal do Casal 
Vistoso. A equipa masculina do 
Ginásio Clube de Santo Tirso 
somou por vitórias todos os 

quatro jogos realizados, o que 
lhe valeu festejar, pela primei-
ra vez, o título de campeão e a 
subida ao segundo escalão 
mais importante da modalida-
de a nível nacional.

Também no segundo fim de 
semana de junho, no Pavilhão 
Multiusos de Guimarães, o 
atleta Ricardo Santos, em re-
presentação do Ginásio Clube 
de Santo Tirso, sagrou-se vice-
-campeão de trampolim, dan-

do ao clube mais um motivo 
para festejar.

Num “reconhecimento pelo 
contributo dado em prol do 
desenvolvimento desportivo 
do Município”, Joaquim Couto 
destacou a “afirmação como 
um dos clubes mais ecléticos 
do país”.

O voto de louvor ao Ginásio 
Clube de Santo Tirso foi subs-
crito por todo o executivo mu-
nicipal, em reunião de Câmara.

BREVE

MAIS DE 500 ATLETAS NA  
18ª EDIÇÃO DA MILHA URBANA

O desporto também esteve presente no cartaz das 
Festas de São Bento. Promovida pela Câmara de San-
to Tirso em parceria com o CAST – Centro de Atletis-
mo de Santo Tirso, a 18ª Milha Urbana de Santo Tirso 
decorreu no passado dia 7 de julho, e contou com a 
participação de mais de 500 atletas, provenientes 
de clubes de todo o país.

A prova, de referência no calendário nacional da 
Federação Portuguesa de Atletismo, teve partida e 
chegada na Avenida Sousa Cruz, frente ao Mercado 
Municipal, com distância de 1,61 km e dirigida a todos 
os escalões. 

Na prova de elite feminina, Sara Duarte, do Spor-
ting Clube de Portugal foi a grande vencedora. 
Justyna Wokcik, do A.C.D.S. João Serra alcançou o 
segundo lugar, seguida de Mónica Silva, do Vitória 
S.C., na terceira posição.

Já na prova de elite masculina, o grande vencedor 
foi João Cruz, do Maia A.C. Os prémios de segundo 
e terceiro lugares foram conquistados por atletas do 
C.D.S. Salvador do Campo: Carlos Costa e Nuno 
Costa, respetivamente.

O atleta do Ginásio Club de Santo Tirso, Ricardo Santos, é vice-campeão nacional de trampolim

Visitas têm partida da Praça 25 de Abril

Autocarro panorâmico 
para passear em dia feriado

Ginásio Clube de Santo Tirso distinguido
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concerto será de homenagem ao pai 
do violoncelista, Alberto Gaio Lima, 
considerado um dos grandes profes-
sores e violinistas do Porto.

À mesma hora, mas no dia 9, na sa-
la de visitas da Quinta de Santa Cris-
tina, Maria de Macedo, Hugo Paiva e 
Filomena Silva conduzem o público 
num recital/palestra em torno da 
obra do compositor austríaco Franz 
Schubert. 

Na noite de sexta-feira, o Festival 
sai da sua “zona de conforto”, insta-
lando-se na Casa de Chá de Santo 
Tirso, e traz consigo os violoncelistas 
André Ferreira e Valter Freitas, aos 
quais se junta o baterista Pedro Silva 
para um concerto que vai da clássica 
ao rock. No sábado, dia 11 de agosto, 
o festival é dedicado aos mais jovens, 
com um concerto de alunos do Cen-
tro Internacional de Música de Santa 

Cristina, a realizar às 12h00 na sala 
de visitas da Quinta de Santa Cristi-
na. Às 19h30, já no auditório Eng.º 
Eurico de Melo, terá lugar o habitual 
concerto dos solistas de Santa 
Cristina. 

O Festival Internacional de Violon-
celo de Santa Cristina tem direção ar-
tística de Maria de Macedo e direção 
musical de David Cruz.

Atividades Paralelas
A somar ao programa de concer-

tos, destaque ainda para a palestra 
“O Compositor Luís Costa”, com Te-
resa de Macedo, marcada para as 
19h00 do dia 10 de agosto, na sala de 
visitas da Quinta de Santa Cristina. 
Durante todos os dias de festival, 
Marc Coppey orientará uma master-
class, juntamente com Maria Macedo 
e David Cruz.

Os bilhetes para os concertos de 8, 
9 e 10 de agosto têm o valor de 7€ 
(5€ para jovens e estudantes). Os 
restantes concertos e palestra têm 
entrada livre. Para informações rela-
tivas às masterclasses contactar o 
966 711 585.

A Câmara de Santo Tirso e o 
Centro Internacional de 
Musica de Santa Cristina 
promovem entre 7 e 11 de 

agosto uma nova edição do Festival 
Internacional de Violoncelos de San-
ta Cristina. Marc Coppey e Paulo 
Gaio Lima são os dois violoncelistas 
em destaque nesta edição, que conta 
com a realização de seis concertos, 
em diferentes locais da cidade, bem 
como várias atividades paralelas.

É Marc Coppey quem faz as hon-
ras de abertura, com um recital a rea-
lizar no dia 7 de agosto, pelas 21h30, 
na Biblioteca Municipal de Santo Tir-
so. Por sua vez, acompanhado ao pia-
no por Luís Pipa, o violoncelista Pau-
lo Gaio Lima chega ao Festival no dia 
8 de agosto, para um recital de vio-
loncelo e piano a realizar no auditório 
Eng.º Eurico de Melo, pelas 21h30. O 

Seis concertos têm lugar em diferentes salas da cidade

MARC COPPEY
Natural de Estrasburgo, Marc 
Coppey é um dos grandes 
violoncelistas nacionais. 
Com um percurso marcado pelo 
ecletismo, o violoncelista é um 
apaixonado pela música de câma-
ra, explorando o seu repertório 
com músicos como Maria João 
Pires, Stephen Kovacevich e 
Nicholas Angelich, entre muito 
outros.

PAULO GAIO LIMA
É um dos grandes instrumentistas 
nacionais com estudos feitos na 
sua cidade natal, o Porto, mas 
também em Paris. 
Acompanhado de grandes orques-
tras, o violoncelista Paulo Gaio 
Limajá se apresentou em inúmeros 
concertos realizados um pouco 
por todo o mundo, exercendo, 
igualmente, uma intensa atividade 
pedagógica.

Está de volta o Festival 
Internacional de Violoncelos
6ª edição realiza-se 
entre 7 e 11 de agosto
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Sete dias de muita anima-
ção marcaram a edição 
de 2018 das Festas de 
São Bento. Entre 5 e 11 

de julho, a cidade festejou aquela 
que é a maior romaria do conce-
lho, e que, anualmente, traz ao 
Município milhares de visitantes 
de toda a região Norte. 

Num programa com atividades 

para toda a família, os concertos 
voltaram a ser destaque nesta 
edição: a Praça 25 de Abril encheu 
para ver Augusto Canário, Ansel-
mo Ralph, HMB e Blaya. O Há Bai-
le no Largo garantiu animação ma-
drugada dentro, com a atuação de 
vários DJ’s convidados, voltando a 
juntar milhares de pessoas no Lar-
go Coronel Baptista Coelho.

No programa das Festas não 
faltou o tradicional espetáculo 
de fogo-de-artifício e piromusi-
cal, a Praça Colorida, em honra 
de S.Bento e o Arraial dos Carva-
lhais, iniciativa onde as várias as-
sociações do concelho deram a 
conhecer os melhores petiscos 
da região. 

Entre as várias atividades, hou-

ve ainda lugar para a cerimónia 
oficial de receção às Cidades Ge-
minadas, que decorreu nos Paços 
do Concelho, e para o desfile das 
associações do concelho pelas 
ruas da cidade.

A festa terminou em grande, 
com uma emblemática noite de 
fado, na Quinta de Fora, com a 
atuação de Marco Rodrigues.

Sete dias de festas de S. Bento
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Sete dias de festas de S. Bento
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Este mês, o conceituado jornal 
"The New York Times" dedicou uma 
página ao escultor português, descre-
vendo-o como “um dos mais aclama-
dos artistas de Portugal”. 

O reconhecimento deve-se, por 
exemplo, à coleção que reuniu entre 
1995 e 2005, num total de quase 400 
obras de 74 artistas que a Fundação 
EDP comprou para, agora, mostrar ao 
público no Museu de Arte, Arquitetu-
ra e Tecnologia, em Lisboa. "É o tesou-
ro de uma geração mais nova e fico 
muito satisfeito por acrescentar visi-
bilidade aos artistas que a compõem. 
As coleções não se destinam a ficar 
guardadas num espaço qualquer, têm 
de ser vistas", explicou Cabrita Reis, 
em declarações ao Jornal de Notícias, 
defendendo ainda que a arte "serve 
para transformar a relação das pes-
soas com o Mundo". 

Exposição
Para além da escultura que compõe 

o Museu Internacional ao ar livre, em 
Santo Tirso, o escultor tem patente 
até 22 de setembro a exposição “La 
Grande Table, et al…”, no total de 30 
esculturas, quase todas inéditas.

Nesta esta exposição, perpassa um 
intrincado tecido de ideias e formas 
que propõem ao espectador uma des-
coberta ou mesmo uma leitura em per-
manentes cruzamentos e contamina-
ções de materiais e objetos de imediato 
reconhecimento por qualquer pessoa. 
Estes objetos, sendo abandonados pe-
los seus possuidores, por aparente 
perda de utilidade imediata para os 
mesmos, são atenta, obsessiva e crite-
riosamente recolhidos pelo artista no 
seu atelier, que ao sabor do tempo e da 
vontade, lhes dá uma nova vida, plena 
agora de significados, históricos, filo-
sóficos, políticos e também poéticos.

A exposição pode ser vista no Museu 
Internacional de Escultura Contempo-
rânea, sendo a entrada gratuita.

Polémico e controverso, mas 
muito aplaudido pela crítica 
nacional e internacional, o es-
cultor Pedro Cabrita Reis con-

cluiu a obra da sua autoria que inte-
gra o acervo de 54 esculturas ao ar 
livre dispersas pela cidade de Santo 
Tirso. Dezassete anos depois, “a obra 
está finalmente terminada”, refere o 
artista.

Convidado, em 2001, por Alberto 
Carneiro para integrar o projeto do 
Museu Internacional de Escultura 
Contemporânea ao ar livre, Pedro Ca-
brita Reis criou «Uma escultura para 
Santo Tirso». “Foi impecavelmente” 
realizada pelos técnicos da Câmara 
Municipal, “segundo os meus dese-
nhos, no local por mim escolhido, per-
to da cascata, poderoso e belo «obje-
to» na cidade que confere ao lugar uma 
especial magia”, recorda o escultor.

A obra, cedida a título gratuito ao 
Município, foi inspirada “durante um 
desses passeios de moto” que gosta 
de fazer “pelas estradas pequenas, 
longe da velocidade monocórdica das 
autoestradas”. “Vi-a numa planície 
qualquer no Alentejo, ao fim de um dia 
tórrido. Era um casinhoto tosco feito 
com tijolos, afastado da estrada, no 
meio de uma planura seca, quase sem 

árvores. Albergaria provavelmente 
um motor de rega, não consegui che-
gar perto. O arame farpado que cer-
cava o terreno afastou-me”, descreve.

Depois de desenhar o projeto, “cal-
culando as medidas «a olho», a escul-
tura que começara numa viagem de 
moto pelo Alentejo”, encontrou o seu 
lugar em Santo Tirso. Contudo, apon-
ta, “nunca cheguei, nessa altura, a ter-
minar a obra”, ficando “combinado 
com o Alberto que mais tarde passaria 
por Santo Tirso para completar o 
trabalho”.

“De uma forma divertida e algo ca-
rinhosa, «Uma escultura para Santo 
Tirso» é conhecida localmente como 
«A Casa do Motor», nome popular que 
(afinal, haverá coincidências, desti-
nos? talvez... nunca saberemos.), vai 
ao encontro da função original do mo-
delo que está na sua origem o qual 
imagino que ainda possa estar nesse 
mesmo lugar do Alentejo onde o vi e 
aonde nunca mais voltei”, conta Pedro 
Cabrita Reis.

Agora que, 17 anos depois, “a Obra 
está finalmente terminada talvez vol-
te a fazer essa viagem um dia destes. 
Poderei ver qual é melhor, se o Mode-
lo, se a Obra”, refere, acrescentando 
que “todas as obras de arte são teste-

munho da passagem do tempo”. 
Depois desta intervenção, explica 

o escultor, “a «pele» de «Uma escultu-
ra para Santo Tirso» revela agora a 
erosão, que essa passagem deixa co-
mo marca e, se no nosso corpo se vão 
lendo as marcas dessa passagem, ao 
menos da arte, sabemos que perdura-
rá muito para além do nosso breve e 
fugidio tempo”.

Pedro Cabrita Reis posa junto à obra "Uma escultura para Santo Tirso"

A SABER
O Museu Internacional de Escul-
tura Contemporânea é composto 
por 54 esculturas dispersas pela 
cidade. As obras, da autoria de 
53 escultores nacionais e 
internacionais, estão localizadas 
em jardins, parques e praças do 
Município, em seis polos dife-
rentes, e são fruto de um projeto 
que se iniciou em 1991 com o 
escultor Alberto Carneiro e o 
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Joaquim Couto.  
O culminar deste projeto ocorreu 
em 2016, com a inauguração da 
sede do Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea, um 
projeto da coautoria dos arqui-
tetos Eduardo Souto de Moura e 
Álvaro Siza Vieira.

Pedro Cabrita Reis 
conclui escultura

New York Times
elogia trabalho
do escultor 
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Dá cartas no mundo da moda e tem 
levado o nome de Santo Tirso mais 
longe. Pedro Neto tem 21 anos, é na-
tural da freguesia da Reguenga e, ape-
sar da tenra idade, conta já com um 
percurso de excelência.

O gosto pela moda levou-o a for-
mar-se nessa área. Em 2014, terminou 
o curso de Designer de Moda na EMP-
-Escola de Moda do Porto, num pri-
meiro passo que seria já de reconheci-
mento: a sua coleção de final de curso 
foi selecionada para ser mostrada na 
edição Bloom desse mesmo ano, no 
Portugal Fashion, sagrando-se vence-
dora. Mas já no ano anterior, Pedro ti-
nha experienciado o ambiente frené-
tico dos bastidores da plataforma 
dedicada aos jovens criadores, inte-
grando o desfile coletivo da EMP. 
Desde então, as suas coleções são 
exibidas todos os anos neste que é o 
maior encontro de criadores de moda 
em Portugal.

Ao mesmo tempo, e ainda com 17 
anos, dava o grande pontapé de saída 
na sua carreira, estagiando numa das 
maiores marcas do topo da tabela 
mundial da fast fashion, a Zara. Ao 
currículo, somou ainda uma passagem 
pela indústria têxtil nacional, na As-
drubal J.A., em Santo Tirso, onde se 
tornou responsável pela linha Zara 
Woman aí produzida.

Reconhecimento nacional  
e internacional

Desde 2014, este jovem designer 
de moda não parou de criar. Em publi-
cações como a Notícias Magazine e a 
Time Out Porto, o seu nome tem vin-
do a ser indicado por alguns criadores 
seniores, nomeadamente Manuel Al-
ves, como sendo um dos mais promis-
sores jovens criadores de moda em 
Portugal. As suas peças têm sido, 
aliás, vestidas por figuras como Ra-
quel Strada, Luís Borges, Vanessa 
Martins e Ana Rita Clara, entre 
outros.

Em 2016, Pedro deu o primeiro 
passo na área dos negócios. Junta-
mente com mais três sócios, criou o 
espaço “Box32”, no Porto, onde tra-
balha e expõe as suas peças, parti-
lhando ainda o trabalho de alguns ar-
tistas plásticos. Um projeto que quer 
ver crescer, tendo como objetivo 

transportá-lo para a Baixa do Porto, a 
fim de o tornar mais visível.

Ao longo dos últimos quatro anos, o 
seu trabalho tem constado em revis-
tas nacionais e internacionais, como a 
Vogue Portugal, a Vogue Itália, a Ma-
rie Claire Itália, a Harper’s Bazaar ou a 
WAD Magazine. 

No que toca a inspirações, Pedro 

diz gostar de trabalhar com as emo-
ções, inspirando-se especialmente em 
obras de arte e na capacidade que têm 
de transmitir sentimentos, podendo 
interpretá-los à sua maneira e expres-
sá-los nas coleções que produz. 

Neste passo-a-passo de um cami-
nho de sucesso, o talento de Pedro já 
marcou residência numa das capitais 

mundiais da moda. A sua marca já está 
à venda numa luxuosa loja do bairro 
parisiense Le Marais, em Paris, cidade 
onde espera ver a suas coleções des-
filar na semana de moda. Não esque-
cendo as raízes, e no que toca ao futu-
ro, Pedro pretende ver, em breve, a 
sua marca comercializada em lojas 
portuguesas.

        O jovem designer de moda inspira-se em obras de arte

Pedro Neto venceu a edição Bloom do Portugal Fashion 2014

TRABALHOS 
JÁ FORAM 
PUBLICADOS EM 
REVISTAS COMO A 
VOGUE PORTUGAL, 
VOGUE ITÁLIA  
E MARIE CLAIRE 
ITÁLIA.

Pedro Neto: 
o jovem criador de Santo Tirso
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