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editorial

EDITORIAL
EDIÇÃO 08 • 2018

SANTO TIRSO NO CAMINHO
DO PROGRESSO

JOAQUIM COUTO
Presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso

Um ano volvido, a Revista Municipal
está de regresso, debruçando-se sobre os
grandes temas que têm estado na linha da
frente da ação política da Câmara de Santo
Tirso.
A cerca de dois meses de se completar
o primeiro ano do segundo mandato consecutivo, é interessante perceber que o
período pós-eleitoral não se traduziu num
abrandamento das obras, dos projetos e
das iniciativas que são desenvolvidas pelo
Município. Muito pelo contrário, desde 21
de outubro, dia da tomada de posse, muitas
foram as novas medidas implementadas no
terreno.
O programa de alimentação saudável, o
Plano Municipal de Competências Digitais,
as obras de saneamento ou os projetos de
regeneração urbana em curso são apenas
alguns dos exemplos que mostram que o
executivo camarário não se acomodou após
a vitória nas últimas Eleições Autárquicas.
Continuamos a trabalhar com os mesmos objetivos de sempre: construir um Município moderno, competitivo e de futuro,
no qual a nossa população tenha qualidade
de vida.
E é exatamente sobre a qualidade de
vida em Santo Tirso que se debruçam algumas das reportagens desta edição da

Revista Municipal, nomeadamente as obras
em curso, que visam melhorar as vias de comunicação do Município, aos indicadores
macroeconómicos que nos permitem ter
uma visão clara do crescimento municipal
na área empresarial e das exportações, em
coerência com uma descida acentuada do
desemprego.
Nesta edição, há ainda a preocupação de
ouvir as pessoas e as suas opiniões. Disso
é reflexo, por exemplo, a reportagem sobre
a recuperação dos lavadouros de Monte
Córdova, projeto vencedor do Orçamento
Participativo Jovem, ou a rubrica “Dar Voz”,
na qual a população é convidada a pronunciar-se sobre intervenções realizadas pela
Câmara Municipal.
Por último, mas não menos importante, a entrevista com a diretora executiva
do Agrupamento de Centros de Saúde de
Santo Tirso/Trofa, Ana Tato, que traça um
retrato do Município ao nível dos cuidados
primários de saúde, demonstrando não só a
qualidade dos serviços prestados à população, mas também as medidas que, em parceria com a Câmara, estão a ser tomadas,
nomeadamente na área da prevenção.
Em suma, Santo Tirso continua a mudar,
no caminho do progresso e do bem-estar
de todos os cidadãos. Boas leituras.
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primeiro plano

ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL
PARA TODOS
A Câmara Municipal de Santo Tirso tem em curso um ambicioso
plano de promoção de alimentação saudável, assente no princípio
de que a prevenção é o melhor remédio para as doenças. Empenhada em dar à população melhor qualidade de vida, a autarquia tem
atuado em áreas relacionadas com a sensibilização, comunicação e
implementação de ações e medidas que incentivem a criação de hábitos de vida mais saudáveis, através de melhorias na alimentação
e mudanças comportamentais. “A prevenção é essencial, porque
é muito mais vantajoso para todos promover a saúde, em vez de
curar a doença”, defende o presidente da Câmara, Joaquim Couto.
Assim, inserido no Plano Municipal de Saúde, Santo Tirso tornou-se num dos Municípios pioneiros na promoção da alimentação
saudável, desenvolvendo projetos inovadores a nível nacional, nomeadamente através de parcerias com o Ministério da Saúde, que
atravessam todas as faixas etárias e diversos setores de atividade.
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NAS REFEIÇÕES
ESCOLARES
Frutos secos, fiambre de aves, pão de
centeio, ovo cozido, atum em água ou fruta. Estes são alguns dos alimentos que passaram a integrar as ementas de 36 escolas
do Município de Santo Tirso. Os alunos do
pré-escolar e 1º ciclo têm, desde janeiro,
refeições que respeitam um plano de alimentação saudável definido por especialistas. “Estamos a falar de um programa que
envolveu a constituição de uma equipa multidisciplinar, com fiscalização rigorosa das
dietas dos nutricionistas, procurando otimizar a educação nas escolas para a alimentação saudável”, explica Joaquim Couto.
Produtos hortícolas e leguminosas são
outras das opções que integram as ementas, fruto da preocupação em apostar na
qualidade dos alimentos, mas também na

diversidade de ofertas. Os lanches, a meio
da manhã e à tarde, são estipulados para
seis semanas e os almoços para 12 semanas, o que assegura que as ementas não
são repetidas durante esse período. As refeições são, assim, mais equilibradas, mantendo-se apetecíveis, sem descurar o sabor.

O presidente da Câmara garante que este
programa “procura fazer uma educação integral”, abordando a “questão da família, escola, alimentação e ambiente, de um modo
transversal”, lembrando que são, muitas vezes, as crianças “os embaixadores das boas
práticas na família”.

«BEBA ÁGUA
DE SANTO TIRSO.
SEGURA E
DE CONFIANÇA»
O slogan «Beba água de Santo Tirso. Segura e de confiança» dá corpo à campanha
de promoção de consumo de água da torneira, lançada pela Câmara de Santo Tirso.
Promover o consumo de água da rede pública e desincentivar o consumo de refrigerantes são objetivos de uma campanha
nacional, à qual o Município foi um dos primeiros a aderir.
O plano de ação envolve a instalação de
47 novos bebedouros públicos no Município, a somar aos 10 já existentes. A iniciativa irá, por um lado, fomentar hábitos de
hidratação saudáveis e, por outro, facilitar
o acesso a pontos de consumo de água da
rede pública, assim como incentivar a confiança na sua utilização.
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NA RESTAURAÇÃO
A linha de promoção da alimentação
saudável que se vive no concelho chega a
todos os setores, sendo a restauração outra das apostas fortes do projeto. Para além
de sensibilizar para os malefícios de determinados alimentos para a saúde, o objetivo
é também limitar a sua venda. Modificar a
disponibilização de alimentos, seguindo as

NAS IPSS
O plano tem previsto, igualmente, iniciativas nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), tentando conhecer
os hábitos alimentares dos utentes, sensibilizando as instituições para hábitos mais
saudáveis e estimulando os conhecimentos
dos seus profissionais em termos de alimentação e condições de higiene e segurança
alimentar.
O objetivo é levar a cabo, igualmente,
ações de sensibilização e formação dos profissionais responsáveis pelos serviços de
alimentação das IPSS e, também aí, incentivar boas práticas nesta área.

normas de práticas alimentares saudáveis,
eliminar os saleiros nas mesas dos restaurantes do Município, aumentar a disponibilização de produtos saudáveis como frutas,
saladas, sopas e diminuição de produtos excessivamente açucarados, são alguns dos
objetivos da campanha que integra o plano
de promoção de alimentação saudável.

SECRETÁRIO DE ESTADO
ACOMPANHA ANDAMENTO
DO PROJETO

Fernando Araújo, secretário de
Estado Adjunto e da Saúde, tem sido
presença assídua em Santo Tirso.
Primeiro, aquando do anúncio do
protocolo pioneiro com o Município
na luta contra o sal e no fomento
da alimentação saudável. Depois,
acompanhando todos os passos do
processo. Defensor de que as autarquias são “fundamentais” neste
projeto, “porque estão muito próximas das pessoas”, Fernando Araújo
lembra que “o consumo excessivo
de sal é um dos maiores riscos de
saúde pública em Portugal e aquele
que mais contribui para a perda de
anos de vida saudáveis” e defende
que estas medidas “irão conduzir a
melhores resultados em saúde”.
“O nosso objetivo, através das políticas municipais, ou em colaboração
com o Ministério da Saúde e outras
instituições do Estado, é continuar
este trabalho a bem da saúde e de
Portugal”, sublinha Joaquim Couto.
O presidente foi, de resto, em colaboração com o antigo deputado
Jorge Almeida, responsável pela
aplicação da lei do sal, em 2009.

EDIÇÃO 8 • PRIMEIRO PLANO
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PRIMEIRO SELO
PÃO COM
“MENOS SAL,
O MESMO SABOR”
É de Santo Tirso a primeira empresa do
país a receber o selo pão com “Menos sal, o
mesmo sabor”, no âmbito do projeto do Ministério da Saúde que visa reduzir a percentagem de sal na produção do pão. A Pantir
colocou-se na linha da frente da luta contra
o excesso de sal e todo o pão que produz
tem, agora, baixo teor de sal.
O esforço valeu à panificadora o selo que
lhe reconhece a excelência. “A experiência
de redução do sal foi feita de forma a que
as pessoas não notassem as diferenças”, garante Paulo Almeida, da administração da
Pantir, sublinhando que “as reações têm sido
boas”. Fundada em 1974, e com um fabrico

de cerca de 45 mil pães por dia, a Pantir tem
duas unidades de produção e 18 lojas dispersas por Santo Tirso e Trofa. O objetivo da iniciativa da Direção Geral da Saúde
(DGS), do INSA e dos Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde (SPMS), em colaboração com as panificadoras e pastelarias, é
conceder uma distinção pública às padarias
que alcancem a ambiciosa meta de menos de
um grama se sal por 100 gramas de produto.

A SABER...
A existência de uma alimentação saudável e equilibrada traz
benefícios não só ao nível do peso, mas também no que diz
respeito à concentração e memória. Hábitos de vida saudáveis
aumentam o bom humor e equilibram a distribuição energética
do organismo e diminuem os riscos de obesidade, problemas cardiovasculares e diabetes.
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O MAIOR MUSEU
DE ESCULTURA
CONTEMPORÂNEA
AO AR LIVRE
THE LARGEST
OPEN-AIR MUSEUM
OF CONTEMPORARY
SCULPTURE
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À DISTÂNCIA
DE UM CLIQUE
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INVESTIMENTO
DE 700 MIL EUROS
IRÁ PROMOVER
LITERACIA DIGITAL DE
TODA A POPULAÇÃO
DO CONCELHO

O crescimento da Internet, a massificação de dispositivos móveis e o acesso à informação à distância de um clique introduziram
mudanças significativas na forma como as pessoas comunicam em
todo o mundo. É neste contexto que surge o Plano Municipal de
Competências Digitais de Santo Tirso, um programa que já está
no terreno e que pretende diminuir barreiras burocráticas e temporais e facilitar a interação entre a sociedade e os serviços do
Município, assim como fomentar o aumento de competências na
idade adulta.
“O Plano Municipal de Competências Digitais é de todos e para
todos”, garante o presidente da Câmara, Joaquim Couto, que acredita que ter uma população “capaz de aceder às ferramentas certas
e um Município capaz de dar resposta às necessidades da era digital são importantes apostas da Câmara de Santo Tirso”.
Até 2020, o investimento de cerca de 700 mil euros será aplicado em medidas e ações que envolvem formação, equipamentos, programas e plataformas informáticas.

Já está a funcionar o espaço
SantoTirso.PT, junto à Loja do
Cidadão

EDIÇÃO 8 • PRIMEIRO PLANO
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Ministra da Presidência
e da Modernização
Administrativa elogiou
pioneirismo do Município
de Santo Tirso

DESCOMPLICAR
E FACILITAR

Uma das vertentes-chave do Plano Municipal de Competências Digitais é “descomplicar” os serviços municipais, desmaterializando processos, reduzindo prazos de
resposta, rentabilizando recursos e eliminando passos desnecessários.
De que forma? Permitindo aos munícipes,
mais uma vez à distância de um clique, apresentar processos online. É o que acontece,
por exemplo, com os processos de obras
particulares, facilitando, assim, o acompanhamento do estado do processo em tempo
real, através do balcão único online.
Em funcionamento está também uma
plataforma que permite a submissão online de requerimentos, nomeadamente a
inscrição dos alunos no programa Mimar
(programa destinado à ocupação dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, durante
as interrupções letivas), ou os pedidos de
refeições escolares, ação social escolar e
transportes escolares. O objetivo do Plano Municipal de Competências Digitais de
Santo Tirso passa, agora, por alargar a submissão online de requerimentos a todas as
áreas de atuação do Município.
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Outro dos projetos em curso é a criação
de plataformas digitais, com destaque para
a plataforma GoBusiness que irá facilitar o
acesso a informação relevante para atração
de investidores para Santo Tirso.

FORMAR E INCLUIR

Para além de mobilizar todas as áreas de
atuação da Câmara de Santo Tirso, o Plano
Municipal de Competências Digitais quer
chegar à sociedade civil. A necessidade de
incluir toda a população, não olhando a idades ou estratos sociais, de modo a promover a literacia digital e a qualificação são objetivos do projeto.
As ações junto da população irão ser implementadas até 2020 e incluem um programa destinado a seniores integrados em
Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS), cujos mentores de oficinas serão jovens voluntários.
A par deste programa de mentoria para a
inclusão digital, serão organizadas ações de
formação descentralizadas, nas freguesias,
para a promoção de competências digitais da
população que também passará a ter acesso a
wi-fi gratuito em espaços públicos.
Para os mais pequenos, a Câmara de

Santo Tirso já tem em curso o programa
“Aprende +”, uma plataforma tecnológica
através da qual, via computador ou tablet, o
aluno tem acesso a uma app [http://lusoinfo.
com/apps], na qual existem centenas de atividades multimédia, interativas e dinâmicas,
para serem utilizadas na escola e em casa.
Nesta área estão, ainda, a ser preparadas
novas aplicações interativas, com jogos didáticos para os alunos do 1º ciclo trabalharem com os professores e pais as unidades
curriculares e o currículo local, bem como
será implementada robótica nas escolas do
1º ciclo.

primeiro plano

espaço “santotirso.pt”
a funcionar
Maria Manuel Leitão Marques, ministra da
Presidência e da Modernização Administrativa,
marcou presença na apresentação do Plano e
não poupou elogios ao Município de Santo Tirso, por ser “o primeiro do País a apresentar este
Plano Municipal de Competências Digitais”.
Mostrando-se esperançosa que outros possam seguir o exemplo de Santo Tirso, lembrou o
programa INCoDE.2030, iniciativa nacional de
política pública, destinada ao reforço das competências digitais na população portuguesa.

Joaquim Couto e Maria Manuel Leitão Marques
inauguraram, ainda o espaço SantoTirso.PT,
uma sala de formação em competências digitais,
equipada com computadores e Internet. O espaço está localizado na Loja do Cidadão e mais
não é do que uma sala de formação em competência digital. Fora do horário de funcionamento da formação, é permitido o livre acesso a
equipamentos com Internet e a disponibilização
de acompanhamento personalizado na utilização dos meios digitais.

PLANO MUNICIPAL
DE COMPETÊNCIAS DIGITAIS
SOCIEDADE
CIVIL
SERVIÇOS
MUNICIPAIS
As escolas do 1º ciclo

Criação de pontos de acesso wi-fi gratuitos
em espaços públicos;

•

Reforço e melhoria dos locais com
equipamentos com livre acesso à Internet;

•

Modernização e simplificação
administrativa;

•

Criação de postos de atendimento para
consulta de processos online;

•

Desmaterialização de certidões
e despachos;

•

•

Simplificação de procedimentos;

Ações de formação descentralizadas nas
juntas de freguesia sobre a utilização dos
serviços online;

•

Criação de plataformas digitais;

•

•

Acompanhamento do processo
através do balcão único online;

Acompanhamento e apoio na utilização
da internet nos Espaços do Cidadão;

•

Criação de uma bolsa de voluntários para
formação intergeracional;

•

Parceria com IPSS’S e lares de idosos para
formação de seniores;

•

Modernização e reforço do equipamento
informático das escolas do 1º Ciclo;

•

Escolas do 1º Ciclo com dispositivos móveis.

já têm implementado
programa “Aprende +””

•

•

Redução de prazos de resposta;

•

Redução do consumo de papel
em 766kg/ano;

•

Reforço das competências digitais
dos trabalhadores do Município.

EDIÇÃO 8 • PRIMEIRO PLANO
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CÂMARA
REIVINDICA

4 milhões

DE INVESTIMENTO
Lutou contra o encerramento de serviços, lutou contra a falta
de médicos, lutou contra a transferência para a misericórdia. No
passado, a Câmara Municipal de Santo Tirso travou duras batalhas pela manutenção dos serviços de qualidade que o Hospital
de Santo Tirso, parte integrante do Centro Hospitalar do Médio
Ave, presta às populações do concelho de Santo Tirso e vizinhos.
Hoje, a luta trava-se por investimentos, por melhorias de instalações, por construções de novas alas e a Câmara é a primeira a
marcar posições.
Atenta. É assim que a autarquia permanece relativamente aos
investimentos previstos para o Hospital de Santo Tirso e reivindicados há vários anos, que tardam a chegar. “É um investimento
muito importante para a população. Não acredito que o primeiro
-ministro não tenha consciência social, porque já a demonstrou
ter noutras alturas. Santo Tirso espera um tratamento igual”, defende o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Couto.
Autorizados foram quatro milhões de euros, com vista à construção de um novo edifício para internamento de medicina interna, internamento de saúde mental, hospital de dia de oncologia
e uma unidade de medicina física e reabilitação. Este era o passo
que faltava para avançar com o processo de modernização e requalificação do edifício. Estes investimentos estiveram, primeiro, previstos no mapeamento da saúde no âmbito do Portugal
2020, investimento entretanto retirado pelo anterior Governo,
de coligação PSD/CDS-PP. Depois de finalmente aprovado pelo
Ministério da Saúde, o investimento está agora dependente do
despacho do Ministério das Finanças.
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AUTARQUIA DISPONIBILIZA 700 MIL EUROS
Empenhada na execução do projeto,
prioritário para o concelho, a Câmara Municipal de Santo Tirso mostrou total disponibilidade “para acompanhar o Ministério
da Saúde na parte complementar desse
investimento, através de fundos comunitários, disponibilizando 15 por cento do orçamento da autarquia, cerca de 700 mil euros, além dos acessos ao Hospital que estão
protocolados”, explicou o presidente. Em
causa está um “conjunto de investimentos
necessários para repor a insuficiência de investimento dos anos anteriores e colocar o

Hospital na linha da frente da prestação de
cuidados”, concluiu.
A unidade de saúde continua, para já, à
espera dos investimentos prometidos e o
papel da Câmara de Santo Tirso tem sido, segundo o presidente, “de atenção e acompanhamento constantes”. Aproveitando uma
visita de deputados da Assembleia da República ao Centro Hospitalar, Joaquim Couto
sublinhou a necessidade de “uma resolução
rápida desta questão”, tentando que a visita
fizesse com que “o assunto seja relembrado
em Lisboa”.

50 MIL EUROS
PARA REABILITAR
EDIFÍCIO

O edifício que acolheu, durante anos,
as consultas externas presta agora
novos cuidados aos utentes, graças ao
protocolo de colaboração celebrado
entre a Câmara Municipal de Santo
Tirso e o Centro Hospitalar do Médio
Ave com vista à reabilitação do antigo
edifício. A autarquia levou a cabo um
investimento na ordem dos 50 mil euros que permitiu recuperar o espaço e
fazer com que para ali fossem transferidos o serviço de imunohemoterapia e
o serviço de medicina física e reabilitação, com o respetivo ginásio. Consequentemente, o investimento permitiu,
ainda, recuperar vários consultórios o
que não só ajudou a melhorar a gestão
da consulta externa, como ampliá-la.
De olhos postos na prestação dos melhores cuidados aos utentes, a Câmara
avançou com o investimento que representa “um contributo muito forte para
a melhoria da qualidade da prestação
dos serviços aos doentes”, explicou o
presidente da Câmara, Joaquim Couto.
O espaço é, agora, “muito mais airoso,
mais iluminado, muito mais confortável, e isso é um ganho que os utentes
valorizam quando precisam de tratar os
seus problemas de saúde”, garantiu António Barbosa, presidente do Conselho
de Administração do Centro Hospitalar
do Médio Ave.

EDIÇÃO 8 • PRIMEIRO PLANO
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CRESCIMENTO
ECONÓMICO

integrado
e sustentável
Atração de novos investimentos
é acompanhada pela criação de

Santo Tirso tem conhecido, ao longo dos últimos cinco anos,
um dinamismo económico sem precedentes. Os números do primeiro semestre de 2018 confirmam o crescimento sustentável da
economia do Município, apoiada na atração de investimento privado, na expansão das empresas já fixadas no concelho e nos incentivos ao empreendedorismo.
Junho de 2018 consagrou um dado histórico para Santo Tirso: pela primeira vez na última década, o desemprego baixou da
fasquia dos oito por cento, cifrando-se em 7,65 por cento. Um resultado que posiciona Santo Tirso como um dos Municípios com
melhor desempenho a nível nacional, com uma descida de 59 por
cento entre outubro de 2013 e junho deste ano.

18
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emprego e pelo crescimento do
volume de exportações

primeiro plano

desemprego

A queda do desemprego é um indicador
que está diretamente relacionado com a fixação de novas empresas no Município. Foram já mais de mil aquelas que, entre 2013
e agosto de 2018, escolheram Santo Tirso
para desenvolverem a sua atividade. Números que refletem a ação da Câmara de

OUT 2013

18,67%

OUT 2014

15,72%

OUT 2015

13,30%

OUT 2016

12,2%

OUT 2017

9,73%

JUN 2018

7,65%

+ 1000 EMPRESAS
CRIADAS

+ 150 MILHÕES DE
INVESTIMENTO

AUMENTO 30% VOLUME
DE EXPORTAÇÕES

DESCIDA DE 59%
TAXA DE DESEMPREGO

Santo Tirso na melhoria das condições de
atratividade do concelho, com fortes investimentos nas acessibilidades intra e intermunicipais, na instalação e modernização
das infraestruturas de apoio nas Áreas de
Acolhimento Empresarial (AAE) e na disponibilização de um pacote fiscal muito
agressivo. Através do INVEST Santo Tirso
– Gabinete de Dinamização Económica, as
empresas e investidores recebem um acompanhamento personalizado, adaptado às
suas necessidades e interesses. Uma atuação que permite acelerar e desburocratizar
os processos, promover as sinergias no tecido empresarial e incentivar o crescimento e
expansão dos negócios. A ação e resultados
do INVEST Santo Tirso não deixam dúvidas:
Santo Tirso é, definitivamente, um Município amigo das empresas.

CRESCER,
INTERNACIONALIZAR
E EXPORTAR

O dinamismo económico do Município
não se circunscreve à criação de novas empresas e de emprego. O concelho tem revelado um ecossistema empresarial vibrante,
com dezenas de empresas a apostarem em
processos de expansão e internacionalização. Entre outubro de 2013 e maio de
2018, o volume de exportações de Santo
Tirso aumentou 30,9 por cento, um crescimento bem superior ao da média nacional
(22 por cento) e ao da Área Metropolitana
do Porto (27 por cento).
Fundamental para estes resultados
têm sido as sinergias estabelecidas entre
a Câmara Municipal de Santo Tirso e as
empresas, com vista ao aumento da notoriedade internacional destas. Através do
INVEST Santo Tirso, têm sido dinamizadas
ações estratégicas de diplomacia económica com Câmaras de Comércio, AICEP, associações empresariais e representações
diplomáticas.
EDIÇÃO 8 • PRIMEIRO PLANO
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exportações
As perspetivas a curto e médio prazo
são, também elas, muito animadoras. É já
superior a uma centena o número de projetos de empresas de Santo Tirso aprovados
para financiamento europeu. No total, são
mais de 130 milhões de euros de investimento direto no Município, 65 milhões com
financiamento no quadro dos programas
Norte 2020 e Compete 2020.
Fundos destinados sobretudo à modernização tecnológica, à inovação e à internacionalização, vetores que têm estimulado
o crescimento económico do concelho nos
últimos anos.
Uma aposta na qualidade e diferenciação, reconhecida a nível nacional, com o
IAPMEI a atribuir, em 2017, o estatuto de
PME Excelência a 19 empresas de Santo
Tirso, o número mais elevado de sempre.

CRESCIMENTO
DAS EXPORTAÇÕES
OUTUBRO 2013 > MAIO 2018
30,90%

27,02%

22,22%

Portugal
Área Metropolitana do Porto
Santo Tirso

PT

+ 100 PROJETOS
APROVADOS PARA
FINANCIAMENTO
COMUNITÁRIO
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AMP

ST

DE OLHOS POSTOS
NO OUTRO LADO
DO ATLÂNTICO
No último ano, Santo Tirso
recebeu a visita de delegações
das Câmaras de Comércio
Luso-Americana, Luso-Cubana e
Luso-Colombiana

primeiro plano

projeto
de interesse
municipal
A criação do estatuto de “Projeto de Interesse Municipal” tem sido uma das ferramentas essenciais para a atração de investimentos de grande dimensão para o
concelho. Este regime permite às empresas
terem acesso a um “corredor verde”, com
desburocratização de processos e acompanhamento personalizado por parte de um
elemento do INVEST Santo Tirso – Gabinete de Dinamização Económica. As empresas com este estatuto beneficiam ainda de
um conjunto de incentivos fiscais ao nível
do IMI, Derrama e IMT, bem como na redução de taxas e licenças urbanísticas.
Ao todo, são já 30 as empresas que beneficiaram deste estatuto, com um investimento total no concelho que ultrapassa
os 150 milhões de euros. A Panike, a Lidl, a
ADA Fios e a multinacional brasileira WEG
Euro estão entre as empresas que já usufruíram deste instrumento criado pela Câmara de Santo Tirso para incentivar o investimento no Município e a fixação de novas
empresas. No conjunto destes projetos, o
Município já abdicou de mais 10 milhões de
euros em receitas fiscais a favor das empresas e da criação de emprego.

Ministro da Economia na atribuição do estatuto de interesse municipal a empresas

MUNICÍPIO AMIGO DO EMPREENDEDOR
Santo Tirso está na linha da frente na
promoção do empreendedorismo a nível
nacional. Através do INVEST Santo Tirso
– Gabinete de Dinamização Económica, o
Município tem revelado um enorme dinamismo no incentivo à criação de novas empresas e fomento do autoemprego.
O projeto Atlantic Youth Creative
Hubs (AYCH) é uma parceria europeia
para a promoção do emprego jovem no
setor criativo. O Município de Santo Tirso é o único representante nacional num
projeto que integra parceiros de Espanha, França e Reino Unido. No âmbito
deste projeto, os jovens empreendedores do concelho terão oportunidade de

NOVO MODELO
DE GEMINAÇÕES
A aposta na diplomacia económica, com a promoção de
contactos empresariais e visitas
a empresas, configura uma nova
opção estratégica da Câmara
de Santo Tirso para explorar o
potencial das geminações

desenvolverem as suas ideias de negócio,
realizarem experiências internacionais em
empresas e incubadoras dos países parceiros e participarem em desafios competitivos transnacionais.
Está também a decorrer o projeto Santo Tirso EMPREENDE. Uma iniciativa da
Câmara Municipal de Santo Tirso de apoio
ao empreendedorismo, com o objetivo de
promover e incentivar ideias de negócio e
a criação de novas empresas no Município.
Este projeto procura estimular a capacidade empreendedora e criadora em Santo
Tirso e dar resposta aos desafios existentes no que respeita à inovação, criatividade e competitividade.

+ 10 MILHÕES €
EM INCENTIVOS
FISCAIS
+ 150 MILHÕES €
DE INVESTIMENTO
PRIVADO
EDIÇÃO 8 • PRIMEIRO PLANO
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projetos

OBRAS
DE SANEAMENTO
A BOM RITMO
INVESTIMENTO DE CINCO MILHÕES
ARRANCOU EM JANEIRO E ABRANGE
17 LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.
HÁ VÁRIAS FRENTES DE OBRA A
DECORRER E DIVERSAS CONCLUÍDAS.

O alargamento da rede pública de esgotos no Município de Santo Tirso está a decorrer a bom ritmo, com várias frentes de obra no
terreno, algumas das quais já concluídas. Um investimento total de
cinco milhões de euros que irá permitir atingir uma taxa de cobertura perto dos 90 por cento.
Ao todo são 10 500 fogos e 70 mil metros de rede nova, dispersa por 17 localidades: Rebordões, S. Tomé de Negrelos, Vila
das Aves, Areias, Lama, Palmeira, Sequeirô, Agrela, Água Longa,
Monte Córdova, Refojos, Reguenga, S. Martinho do Campo, S.
Mamede de Negrelos, S. Salvador do Campo, Roriz e Vilarinho.
“Estamos a falar de um investimento muito importante, uma vez
que vai resolver os problemas de saneamento a milhares de pessoas do Município de Santo Tirso”, sublinha o presidente da Câmara, Joaquim Couto, recordando que esta é, também, uma questão
“de saúde pública”. Desta forma, acrescenta, “estamos a garantir a
preservação do meio ambiente e proporcionar às gerações atuais e
futuras uma melhoria significativa da qualidade de vida”.

EDIÇÃO 8 • PROJETOS
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A SABER...
As diferentes empreitadas estão a cargo da Águas do Norte,
sendo que a Câmara Municipal de Santo Tirso
está a articular com a empresa a regularização dos arruamentos
intervencionados.

Cerca de 50 por cento das intervenções
que estão a ser realizadas e que devem terminar até ao final do ano incidem na zona do
Vale do Leça. As obras foram distribuídas
de acordo com as necessidades e em diálogo com as juntas de freguesia.
Resultado da parceria entre a Câmara de
Santo Tirso e a empresa Águas do Norte –
que entre 2015 e o início de 2016, através
de um investimento de 3,7 milhões de euros
na rede do Município, aumentou significativamente a capacidade de drenagem de esgotos domiciliares.
As empreitadas em curso beneficiam
de uma candidatura a fundos comunitários e, apesar de estarem previstas para
2017, sofrem atrasos devido às questões
burocráticas relacionadas com os fundos
comunitários”.
Paralelamente, está em curso um trabalho pedagógico, para que as pessoas liguem
os seus esgotos à rede pública.
Durante o primeiro mandato, foram levadas a cabo fortes diligências para o aumento da rede de esgotos por todo o concelho. Numa primeira fase, entre 2014 e
2015, foi alcançada uma extensão de 50
quilómetros, num total de 1743 ramais e
quatro milhões de euros de investimento.
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vila das aves
areias, lama,
palmeira e sequeirô

vilarinho
rebordões

roriz

são tomé
de negrelos
monte córdova

s. martinho
do campo,
s. salvador
do campo
e s. mamede
de negrelos

refojos

reguenga
água longa

agrela

ALARGAMENTO
DA REDE PÚBLICA
DE SANEAMENTO

25

REQUALIFICAÇÃO
DO PARQUE
ESCOLAR
EM CURSO

Criar condições de excelência para todos os alunos a frequentar os estabelecimentos de ensino do Município é o objetivo da
Câmara de Santo Tirso, através da requalificação do parque escolar em curso. A melhoria das condições e a segurança são alguns dos pontos chave das intervenções que continuam a ser feitas um pouco por todo o concelho. Os casos mais recentes dizem
respeito à EBI de S. Martinho, à Escola de S. Bento da Batalha, de
Cantim, de Bom Nome, de Merouços, Foral e S. Rosendo. Brevemente, arrancarão as obras na EB 2/3 de Vila das Aves. No total,
há mais de três milhões de euros a serem investidos no parque
escolar do Município de Santo Tirso.
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EBI S. MARTINHO

projetos

De grande importância para toda a comunidade educativa, no qual se inclui não
apenas S. Martinho do Campo mas também
as localidades vizinhas, a EBI de S. Martinho, em Vila Nova do Campo, há muito ansiava por uma intervenção. Para além da
melhoria do conforto térmico e acústico da
escola, da substituição das caixilharias exteriores e da construção de um alpendre, o
investimento de cerca de 506 mil euros por
parte da Câmara de Santo Tirso, incluiu ainda a substituição da cobertura, a beneficiação dos balneários e do pavilhão desportivo
Sara Moreira e a requalificação dos espaços
exteriores do edifício.

ESCOLA DE S. BENTO
DA BATALHA

Na periferia de Santo Tirso, a Escola de
S. Bento da Batalha tem sido alvo de constantes intervenções. A Câmara Municipal
realizou um conjunto de melhorias na infraestrutura, desde os pavimentos, às janelas, passando pelo parque desportivo ou
pela biblioteca. Com cerca de 90 alunos, a
escola viu resolvidos os problemas de infiltrações da cobertura, assim como a reabilitação das fachadas do edifício e a reabilitação do campo de jogos. A pintura das
paredes exteriores do edifício e trabalhos
de melhoramento e conservação do interior das salas de aula foram também levados a cabo, assim como a intervenção no
espaço desportivo e na biblioteca.

ESCOLA BÁSICA DE CANTIM
Na Reguenga, a Escola Básica de Cantim, dispõe de um espaço exterior beneficiado e de grande qualidade, fruto da intervenção da Câmara de Santo Tirso. A obra
envolveu a beneficiação do campo de jogos,
através da colocação de um novo piso, balizas e marcações, e a construção de um anexo que presta apoio às atividades escolares.
O investimento da Câmara de Santo Tirso
envolveu ainda a pavimentação da parte
posterior do edifício escolar, que se encontrava em terra. A segurança dos alunos no
espaço está, assim, assegurada.

EDIÇÃO 8 • PROJETOS
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ESCOLA DO BOM NOME
A escola conta com 40 anos de existência e a última pequena requalificação tinha
acontecido há cerca de uma década. A Escola do Bom Nome, em Vila das Aves, entra
no ano letivo 2018/2019 com instalações
completamente renovadas, após um investimento de 700 mil euros. Para além das
pinturas, as obras contemplam intervenções nas coberturas, fachadas, caixilharia,
remodelação das instalações sanitárias e
cozinha e incluem ainda a construção de recreios, com novos cobertos e um parque infantil. A escola de Bom Nome tem certa de
215 alunos.

ESCOLA BÁSICA DO FORAL
Concluída está a beneficiação da Escola Básica/JI do Foral, com um investimento que rondou os 65 mil euros que integra
a conservação dos dois edifícios escolares.
Foram corrigidos os problemas de infiltração e realizado o melhoramento do comportamento térmico, assim como a reparação da cobertura do edifício destinado
à pré-primária. A reparação do parque infantil, conferindo-lhe melhor comodidade e
segurança, aliada à colocação de luminárias
e pintura de muros exteriores da escola, foi
outro dos trabalhos que integraram a obra.

ESCOLA BÁSICA
DE MEROUÇOS
Na Escola Básica de Merouços, em Santa Cristina do Couto, a intervenção rondou
os 95 mil euros e prendeu-se com a ampliação da sala destinada ao prolongamento de
horário e da sala de professores, bem como
a substituição das caixilharias das salas de
aula do primeiro ciclo e de um novo equipamento para o refeitório.
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ESCOLA BÁSICA DE S. ROSENDO
Além disso, a intervenção permitirá adaptar os edifícios às novas exigências técnicas,
nomeadamente no que diz respeito à eficiência energética, com a substituição integral da caixilharia existente e dos vidros,
ou o revestimento exterior das fachadas.
Com cerca de 300 alunos, as aulas na
Escola Básica de S. Rosendo continuarão a
decorrer, uma vez que a intervenção será
faseada, por blocos de edifícios, podendo
ser ocupados à medida que as obras estiverem concluídas.

ESCOLA EB 2/3
DE VILA DAS AVES

É outra das grandes obras estruturais.
A Escola EB 2/3 de Vila das Aves vai receber obras durante o ano letivo 2018/2019,
no valor de mais de um milhão de euros,
numa intervenção que irá implicar uma requalificação total deste equipamento escolar. A empreitada consiste em obras de
conservação e beneficiação geral, para eliminar as patologias mais gravosas existentes nos edifícios e melhorar as condições
de funcionamento, bem como dos espaços
exteriores. Ao nível dos edifícios, inclui a

substituição integral das coberturas dos
pavilhões, a substituição da caixilharia e
reabilitação das fachadas dos pavilhões 1
a 3, incluindo tratamento das estruturas de
betão; a reparação e pintura geral das paredes e tetos interiores, a substituição de
alguns pavimentos interiores e manutenção do parquet das salas de aula, a substituição de diversos elementos de carpintaria
degradados e o envernizamento de outros
a manter. Ao nível das instalações técnicas,
inclui intervenções no sistema de aquecimento dos pavilhões 1 a 3, incluindo dos
balneários, a substituição integral da rede
de distribuição de incêndios e a instalação
de um sistema de deteção, a substituição
parcial das redes exteriores de saneamento de águas pluviais e residuais. Ao nível dos
arranjos exteriores, está previsto a reabilitação integral das áreas pavimentadas existentes em betuminoso com a execução de
novas áreas pavimentadas em betuminoso
colorido, para circulação viária e pedonal,
a beneficiação do percurso pedonal coberto existente, que articula o acesso pedonal
entre os polos edificados que compõem
o complexo escolar e a construção de recreios cobertos nas entradas principais dos
pavilhões das aulas.
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29

OBRAS NA RUA
CÂMARA DE SANTO TIRSO
TEM NO TERRENO DIVERSAS
EMPREITADAS, COM VISTA
A MELHORAR AS
ACESSIBILIDADES UM POUCO
POR TODO O MUNICÍPIO.
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Do centro de Santo Tirso a Vila das
Aves, passando por S. Tomé de Negrelos,
Vila Nova do Campo ou Vilarinho. A Câmara Municipal tem “na rua” várias obras que
integram, por um lado, um plano de requalificação das infraestruturas rodoviárias e,
por outro, um programa de reestruturação
e regeneração urbana. Desde o fim das ruas
em terra, à construção de novas rotundas,
as obras estão em curso.

projetos

S. MARTINHO:
AVENIDA
AVANÇA PARA SUL
Depois de concluída a primeira parte da segunda fase, eis que
agora avança o troço sul da requalificação da Avenida Manuel Dias
Machado, em S. Martinho do Campo. O centro de S. Martinho do
Campo já está praticamente requalificado e a imagem que tem hoje,
aliada à melhoria de condições, em nada se compara àquela que era
vivida anteriormente. A requalificação que está a decorrer irá facilitar a circulação automóvel e privilegiar a segurança pedonal, numa
via com um movimento diário de grande dimensão. “Estamos preocupados com a circulação automóvel, e em fazer algumas correções
na via, mas também com a segurança das pessoas, criando passeios
de forma a facilitar a circulação pedonal”, salientou o presidente,
Joaquim Couto. A obra contempla, ainda, a reabilitação da rede de
drenagem das águas pluviais e a execução de nova rede elétrica e
representa um investimento de 200 mil euros.

VILARINHO:
LIGAÇÃO
A PARADELA
A NASCER
Os trabalhos de requalificação da estrada que liga o cemitério de Vilarinho a Paradela estão no terreno. O investimento ronda os 700 mil euros e inclui a beneficiação
de parte do arruamento atual, a criação de
uma zona pedonal e de paragem de transportes públicos, construção de muros de
suporte, assim como novas infraestruturas
de abastecimento de água, colocação de
iluminação pública e sinalização vertical.
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RUAS
INTERVENCIONADAS
Em Vilarinho, houve três ruas intervencionadas: um troço da EM 513, a Rua do Chá da Raposa e a Rua da Fundição.
Em todas elas foram feitos trabalhos na rede de drenagem de
águas pluviais e repavimentação.
Concluída está também a intervenção realizada na Avenida Abade Pedrosa, entre o Lugar do Outeiro à Abelha, em S.
Miguel do Couto. A obra envolveu a criação de passeios em
toda a extensão da empreitada, e melhoria dos pavimentos
com a substituição dos cubos de granito por betão betuminoso e colocação de sinalização vertical e horizontal.
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Melhorada está ainda a Rua Manuel de Sousa Oliveira, na
interseção com a Travessa Manuel de Sousa Oliveira, em Vila
Nova do Campo. Os trabalhos implicaram o alargamento da
faixa de rodagem, a construção de zonas de circulação pedonal e a pavimentação de toda a área de intervenção.
No final do ano passado, por seu turno, a Câmara de Santo Tirso interveio nas ruas da Veiga e da Estirada, na União
de Freguesias de Lamelas e Guimarei, bem como concluiu a
requalificação da ponte Espírito Santo, que une as freguesias
de Vila das Aves e S. Tomé de Negrelos.

projetos

PARQUE
URBANO DE GEÃO
JÁ MEXE
As obras que vão dar forma ao futuro Parque Urbano de Geão avançaram
em abril e o novo parque vai afirmar-se
como mais uma forma de união territorial,
através da ligação à Biblioteca Municipal,
à Secundária D. Dinis e à Associação dos
Amigos de Sanguinhedo. Com uma área
de cerca de 70 mil metros quadrados, o
projeto prevê a construção de um espaço

de street workout e um espaço infantil,
percursos pedonais e cicláveis, com uma
extensão de 1,5 quilómetros. Com um orçamento que ronda os 1,8 milhões de euros, financiado por fundos comunitários, o
novo parque irá permitir desenvolver esta
zona do Município e permitir criar condições atrativas para alavancar o investimento privado.
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TRIBUNAL
DE SANTO TIRSO
GANHA ESPAÇO PEDONAL
Inseridas no Plano Municipal de Mobilidade Sustentável, as obras de requalificação da Praça General Humberto Delgado
irão permitir a criação de uma zona pedonal, no troço final da Avenida de S. Rosendo.
A nova praceta, que nasce entre a fachada
norte do Palácio da Justiça e o antigo cinema irá, ainda, ganhar uma ligação pedonal
segura para atravessar a Praça General

O FIM DAS RUAS
EM TERRA
As ruas da Pitança e da Idanha, ambas
na freguesia de Vilarinho, ganharam um
piso novo, após o investimento por parte da
Câmara de Santo Tirso. As duas artérias foram requalificadas e para além da pavimentação, os trabalhos contemplaram a construção de infraestruturas de drenagem de
águas pluviais.
O mesmo aconteceu com a Rua do Centro Pastoral de Cense, em Vila das Aves,
uma empreitada também concluída. A intervenção contemplou a construção de
infraestruturas de drenagem de águas
pluviais e a posterior pavimentação do arruamento em cubos de granito, já que a rua
encontrava-se em terra.
Uma das prioridades estabelecidas para
este mandato é a de pavimentar todas as
ruas do Município que ainda se encontram
em terra.
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Humberto Delgado. Na mesma zona, a Câmara já intervencionou o antigo cinema,
através da consolidação das paredes do
edifício e da beneficiação dos prédios contíguos que estavam a ser afetados por infiltrações. Os peões têm, também aí, mais
espaço e segurança na circulação, uma vez
que se procedeu à retirada dos taipais que
vedavam o acesso ao interior do espaço.

projetos

TRÂNSITO
RESOLVIDO
NO “NÓ” DO BARREIRO
Onde antes havia caos, há agora uma circulação tranquila de veículos, mesmo em hora de ponta. A rotunda que nasceu no nó do
Barreiro veio trazer a solução esperada e ansiada para os problemas de trânsito da zona de S. Tomé de Negrelos, entre a EN 105
e a EM 209. A obra custou cerca de um milhão de euros, incluiu a
demolição de casas abandonadas. O projeto foi negociado pela Câmara de Santo Tirso com a Infraestruturas de Portugal e incluiu a
requalificação dos arruamentos, assim como uma intervenção na
zona de circulação pedonal, rede de drenagem de águas pluviais e
de iluminação.

AVENIDA
PANORÂMICA
EM FASE
DE CONCLUSÃO
Está na fase final a construção da Avenida Panorâmica, localizada entre a Avenida
Soeiro Mendes da Maia e a Rua Dr. Oliveira
Salazar. A obra no valor de 1,2 milhões de
euros irá resolver os problemas de trânsito e conferir uma centralidade funcional e
urbana àquela zona, onde está localizada a
Fábrica de Santo Thyrso.
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35

TERRITÓRIO

36

MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO • 2017 / 2018

território

PROTEGER
A FLORESTA
Às oito horas da manhã, os primeiros elementos da equipa de
Defesa da Floresta Contra Incêndios chegam ao Monte Padrão. Do
alto do monte, com uma vista privilegiada, mantêm-se atentos ao
que se passa até onde a visão, e os binóculos, conseguem chegar.
Irão fazê-lo, manter-se alertas, durante todo o dia. Não muito longe, outra equipa, a dos Sapadores Florestais começa a mesma missão a partir das 10h00, com “posto” no Monte de Nossa Senhora
de Assunção. Partilham o objetivo de serem elementos dissuasores
de comportamentos de risco, na época crítica dos incêndios. “Acreditamos que a nossa presença desincentiva eventuais situações
criminosas”, reconhece um dos elementos da equipa da Defesa da
Floresta Contra Incêndios.
A par destes elementos, o concelho de Santo Tirso conta ainda
com o apoio da GNR que, a cavalo, também patrulha a área florestal. “Temos um Dispositivo Municipal que dá primazia à prevenção
e à vigilância, acreditando que este é o caminho a seguir com o objetivo de diminuir o número de incêndios”, explica o presidente da
Câmara, Joaquim Couto.
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Ação de gestão de combustível
com recurso a fogo controlado
para formação de equipas

ATÉ 15 DE OUTUBRO
HÁ RISCO AGRAVADO
DE INCÊNDIO

Exatamente na área da prevenção, Santo Tirso foi um dos Municípios a integrar
o programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, da Autoridade Nacional de Proteção
Civil, com a organização de um simulacro
de evacuação da população do Lugar da
Fonte e Lugar da Senhora da Guia, na freguesia de Agrela. Realizado no dia 2 de
agosto, o exercício envolveu diversas entidades, com o objetivo de sensibilizar a
população para os procedimentos a ter em
caso de incêndio rural.
“Este foi um dos locais de risco no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, identificado pela proteção civil. Face
às situações que aconteceram no passado,
defendemos que este tipo de ações são extremamente importantes para mostrar à
população como agir”, sublinhou, no local,
Joaquim Couto.
Mas a prevenção começou no início do
ano. Desde logo, com uma campanha de
sensibilização dos proprietários dos terrenos florestais, para respetiva limpeza dos
terrenos e, posteriormente, com a notificação dos mesmos para necessidade de
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cumprimento da lei. E, nesta matéria, a Câmara também fez o trabalho de casa, conseguindo, até 31 de maio, assegurar a limpeza
dos terrenos municipais numa área total de
30 hectares e de 44 hectares de terrenos
ao longo da rede viária.
Quanto ao Dispositivo Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios, estará no terreno até 15 de outubro. Dele
fazem parte as três corporações de bombeiros voluntários do Município, a equipa
de Sapadores Florestais, a GNR de Santo
Tirso e de Vila das Aves, apoiadas em viaturas todo o terreno, duas equipas da PSP,
incluindo a Brigada de Proteção Ambiental, a Polícia Municipal, e ainda uma equipa
de primeira intervenção da Junta de Freguesia de Agrela. Conta-se, ainda, com a
patrulha a cavalo da GNR e três equipas
da Associação de Empresas do Setor Papeleiro e de Celuloses (AFOCELCA), com
uma Brigada Helitransportada. Como
complemento às operações de combate e
rescaldo, o dispositivo recorre a retroescavadoras e máquinas de rasto existentes
no Município. Para além disso, este ano a

A limpeza de terrenos
é fundamental
na prevenção de incêndios

território

em caso
de incêndio
COMO
AGIR!

Tomar uma decisão rápida em
caso de incêndio pode ser crucial
para evitar que assuma proporções incontroláveis, por isso, siga
alguns dos conselhos da Autoridade
Nacional de Proteção Civil para se
proteger em caso de incêndio.

Comissão Municipal de Defesa da Floresta foi alargada, para que todas as entidades com especial dever de colaboração na
área pudessem acrescentar mais valias na
defesa da floresta e do território face aos
incêndios florestais.

•

Ligue de imediato para o 112;

•

Não prejudique a ação dos Bombeiros,
Sapadores Florestais e outras forças
de socorro e siga as suas instruções;

•

Se o incêndio estiver perto da sua
casa, avise os vizinhos, corte o gás e
molhe abundantemente as paredes e
os arbustos que rodeiam a casa;

•

Evite a exposição ao fumo, tape a boca
e o nariz com um pano húmido;

•

Retire a sua viatura dos caminhos de
acesso ao incêndio.

•

Não faça fogo nas zonas florestais;

•

Não lance foguetes nos espaços
rurais;

•

Garanta que nos 10 metros à volta da
casa não cresce vegetação mais inflamável, como silvas ou canas;

•

O acesso à casa deve estar sempre
limpo e desobstruído;

•

Avise as autoridades se existir lixo
acumulado próximo das habitações;

•

Faça regularmente a manutenção das
copas das árvores, que devem estar
separadas entre si no mínimo por
quatro metros, para que não se projetem sobre os telhados.

COMO
PREVENIR

Prevenir é sempre a melhor forma
de atuação no que diz respeito a
uma das maiores catástrofes nacionais, especialmente durante as épocas de verão. Por isso mesmo, atuar
de forma consciente é importante
como forma de evitar um incêndio,
ou diminuir as suas consequências.
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FÁBRICAS
ABANDONADAS
GANHAM VIDA
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O crescimento económico do Município de Santo Tirso nos últimos anos baseia-se na expansão de zonas industriais e aparecimento de novas empresas. Há investidores a escolher o concelho
para instalarem os seus negócios e, aliada à vontade da Câmara em
privilegiar a regeneração urbana surge, em Santo Tirso, um novo
fenómeno: há empresas a ocupar instalações que antes estavam
ao abandono.
A reabilitação urbana tem sido, de facto, uma das pedras basilares da atuação da Câmara de Santo Tirso nos últimos anos, criando
condições favoráveis e competitivas para a escolha da reabilitação
de edifícios devolutos em detrimento de novas construções.
As histórias de cada uma das fábricas encerradas remontam a
um tempo de prosperidade e relembram os tempos áureos de uma
indústria têxtil que, durante décadas, encontrou em Santo Tirso
a sua pujança económica. Os detalhes da crise da indústria têxtil,
que se foi instalando nos anos 90 do século passado, materializam-se atualmente em edifícios velhos e abandonados, deixados vagos
por sucessivas insolvências.
Mas, atualmente, o cenário começa a mudar. Hoje, muitos dos
espaços acordam de uma dormência que quase fez esquecer a sua
dimensão e abrem portas para, mais uma vez, voltar a receber as
máquinas, os trabalhadores e uma nova dinâmica empresarial que
vai muito além do têxtil.
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O futuro da Casa dos Reclamos surge ligado a um dos pontos mais marcantes do
passado para a população da Vila das Aves,
a antiga Fiatece. O pequeno negócio que
surgiu pelas mãos de Francisco Abreu e de
Maria Alice Ferreira Martins, deu lugar a
uma das empresas de maior renome do setor da publicidade e impressão digital. Hoje,
os filhos são uma parte fundamental da empresa, dão continuidade ao sucesso e não
baixam os braços perante as adversidades.
Uma secção da antiga Fiatece, com cinco
mil metros quadrados, está já a ver nascer
a “nova” Casa dos Reclamos, que emprega 40 pessoas e cujo volume de negócios
atingiu, só em 2017, valores superiores a
dois milhões de euros. A antiga fábrica tem
agora pela frente um futuro risonho que
pretende ser, também uma homenagem ao
passado, já que o realizador Pedro Neves
irá levar a cabo um documentário sobre a
história da Fiatece.
Para além disso, o trabalho de Francisco Abreu e Maria Alice Ferreira Martins
passará a estar imortalizado na fachada,
uma vez que o pintor e grafiter Vhils irá dar
forma a um painel de 35 metros, inspirado
numa foto dos dois fundadores.

Nasceu oficialmente em 1979, na Alemanha, pelas mãos de um
casal de S. Tomé de Negrelos. A Lismânia, que hoje produz tachas
e pregos de aço temperado, clipes e pioneses, foi traçando o seu
percurso em Portugal e alargando o seu âmbito de ação. O passo
mais recente é a mudança de instalações para uma das mais emblemáticas antigas empresas do Município. Conhecida como Fábrica
de Tecidos de Rebordões, numa das margens da Estrada Nacional
105, o espaço esteve abandonado durante vários anos, mas ganha
agora uma nova vida com a Lismânia.
As obras já começaram e são visíveis para quem passa na estrada. A requalificação representa um investimento de 2,6 milhões
de euros para a empresa, cujo volume de negócio anual é de 2,2
milhões. A Lismânia exporta, atualmente, para os cinco continentes e a necessidade de alargar a capacidade de produção levou a
administração da empresa a apostar na mudança de instalações,
permitindo a criação de 10 novos postos de trabalho.

5 mil m2
ÁREA QUE A CASA DOS
RECLAMOS ESTÁ A
RECUPERAR NA ANTIGA
FIATECE
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6 milhões €
2,6 milhões€
INVESTMENTO PARA
REGENERAÇÃO DA ANTIGA
FÁBRICA DE TECIDOS
DE REBORDÕES POR
PARTE DA LISMÂNIA

INVESTIMENTO
DA HOTELAR NA
REQUALIFICAÇÃO
da ANTIGA FÁBRICA
DO RIO VIZELA

território
O interior da enorme Fábrica de Fiação
e Tecidos do Rio Vizela, em Vila das Aves,
guarda um mundo de história e património.
Agora, cerca de 20 mil metros quadrados
da fábrica vão acolher, também, as instalações da Hotelar. Pedro Pereira, do Conselho de Administração da empresa, garante
que “o crescimento da empresa levou à procura por novas instalações” e foi na conhecida fábrica que encontraram o local ideal.
A Hotelar fornece têxteis para o setor
hoteleiro e tem um volume de negócios
que ronda os oito milhões de euros. Está a
investir cerca de seis milhões na requalificação do espaço e irá passar a disponibilizar 25 postos de trabalho, mais 10 do que
atualmente.

O passado recente da Arco Têxteis faz
com que os seus protagonistas e a sociedade tenham ainda bem presentes todos os
detalhes que culminaram no ano 2015, depois de verem declarada a falência daquela que era considerada uma das melhores
empresas do setor no Vale do Ave. A antiga unidade da fábrica, em Santa Cristina do
Couto, passará a desenhar os pormenores
de novas histórias de sucesso empresarial
no Município.
As especificidades do setor nem sempre

se assemelham ao que as paredes se habituaram a conhecer, mas a nova vida da antiga unidade está a começar. Produtora europeia exclusiva de gaze hospitalar, a AdaFios
vai investir mais de 13 milhões de euros com
vista ao aumento da capacidade produtiva
da unidade de fiação e tecelagem, já a funcionar em Santa Cristina. Os investimentos
da empresa no concelho têm aumentado de
forma gradual ao longo dos anos e quando
estiverem concluídos deverão representar
a criação de 150 novos postos de trabalho.

150 postos
de trabalho

Com mais de uma centena e meia de trabalhadores, a Copo Têxtil, sediada em Burgães desde 2010, irá dar uma nova oportunidade às antigas instalações da tinturaria
Vale Tábuas, no lugar da Cruzinha. Se, em
2010, a empresa viu no Município de Santo
Tirso uma oportunidade para expandir os
seus horizontes, em 2015 dava já sinais de
necessidade de uma expansão ainda maior.
“Queremos crescer e queremos contar com
o apoio da Câmara Municipal”, referia então
Gilmar Padeiro, administrador da empresa.
Hoje, o crescimento é uma realidade
e a Copo Têxtil, que se dedica à produção
de artigos têxteis para grandes marcas de
automóveis e exporta 85 por cento da sua
produção, vai avançar com a reabilitação
das instalações que a falência da tinturaria
deixou vagas.

85 %

VALOR DE EXPORTAÇÃO DA
PRODUÇÃO DA COPO TÊXTIL QUE SE
VAI EXPANDR PARA A ANTIGA
TINTURARIA VALE TÁBUAS

ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO
DA ADAFIOS COM A TRANSFERÊNCIA
PARA A ANTIGA ARCO TÊXTEIS
EDIÇÃO 8 • TERRITÓRIO
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NÃO TENHO
MÁQUINA DE LAVAR.

nem quero!”
PROJETO VENCEDOR
DO OPJ 2017 QUER
RESTAURAR LAVADOUROS
DE MONTE CÓRDOVA

Foram, durante anos, o ponto de encontro de aldeias. Fonte,
não só de água, mas de amenas conversas, de brincadeiras entre
os mais novos, os lavadouros têm agarrados a si uma história que
os precede e que, para muitos, se foi esquecendo com a chegada
da água canalizada e das máquinas de lavar roupa.
Ora, as tradições parecem não estar esquecidas em Santo Tirso. O Município, que luta pela inclusão de todos e pela aproximação de gerações, vê agora as suas políticas darem frutos e serem
os mais novos, através do Orçamento Participativo Jovem (OPJ),
a propor a requalificação do património histórico que tão importante foi, num passado recente, para outras gerações.
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IDEIA
FOI APLAUDIDA
PELA POPULAÇÃO
LOCAL
“ERA BONITO VER
TUDO ARRANJADO”

A SABER...
Luís Ribeiro é o rosto de uma ideia que promete requalificar 11 lavadouros de Monte Córdova e que venceu, entre
19 projetos, o OPJ 2017, promovido pela Câmara de Santo
Tirso. “Este projeto pretende, acima de tudo, apostar na valorização do património existente”, garante, lembrando que,
atualmente, “as estruturas estão danificadas e a água perde-se”, para além de algumas coberturas ainda serem feitas
de amianto. Pretende-se, explica Luís Ribeiro, “substituir as
coberturas”, assim como a lavagem e pintura das estruturas,
a realização de análises periódicas da água e a aplicação de
quadros informativos.

Lucinda Oliveira Santos tem, de sua
casa, vista para o lavadouro mandado
construir pelo seu pai em meados do
século XX. “Aqui ninguém tinha água em
casa e a aldeia ainda é grande. Para lavar a roupa, as pessoas viam-se aflitas”,
recorda. O pai construiu, então, o lavadouro e Lucinda lembra que “foi uma
alegria na aldeia”. “Os homens vinham
para conversar, as crianças brincar e as
mulheres lavar”, descreve Lucinda Oliveira dos Santos.
Durante anos, o lavadouro foi usado e
aquela área era tão zelada por todos
que estava sempre limpa: “Não havia um
erveiro…Nada”, assegura. Hoje, notoriamente inutilizado, o lavadouro não tem
água, mas mantém quase intacto o traço
caraterístico das construções da altura.
A notícia do restauro caiu na aldeia
como uma boa nova: “Toda a gente
ficou muito contente”, assegura Lucinda
Oliveira Santos, concluindo: “As pessoas têm água e tanque em casa, mas
todos gostamos de conviver. Por isso,
era bonito ver tudo arranjado”.

“PRESERVAR AS COISAS ANTIGAS DA TERRA”
Percorrer as ruas de Monte Córdova é
encontrar património histórico a cada
quarteirão, ver largos pitorescos saídos de
um paraíso longe do alcance de mudanças
carregadas de betão. Adelino Pacheco e
João Leão recordam as histórias de quando a passagem pelos lavadouros era uma
rotina quase diária. “Cheguei muitas vezes
a ir lavar a roupa” – conta um ao outro –,
“a minha falecida mãe obrigava-me a ir
lá lavar, quando era pequeno”. “Lavava coisas pequenas, logo pela manhã, antes de ir
para a escola”, acrescenta, lembrando que
“as máquinas de lavar mudaram tudo”.

Hoje, garante, ainda há lavadouros, mas
“alguns não têm água”.
“Achei bem a ideia dele de preservar as
coisas antigas da terra”, sublinha, por seu
turno João Leão, sobre o projeto de requalificação dos lavadouros apresentado
pelo jovem Luís Ribeiro. Neste campo, os
dois não poderiam estar mais de acordo já
que, garantem, ”continua a haver pessoas
que precisam mesmo destes lavadouros”.
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A SABER...
A proposta vencedora do OPJ 2017 pode assumir várias
vertentes, entre elas o facto de se situar junto de diversos
percursos pedestres, passando a ser ponto de paragem de
caminheiros e amantes de bicicleta. Noutra vertente, a água
acumulada nos tanques dos lavadouros pode vir a ser utilizada para abastecimento dos bombeiros, em caso
de necessidade.

“FOI UMA BOA IDEIA”
Margarida Martins lava um lençol no
lavadouro do Redundo e movimenta-o
freneticamente ao ritmo da água. “Utilizei
o lavadouro toda a minha vida e enquanto
puder lavar não irei ter máquina de lavar.
Nem quero”, exclama, determinada. O
hábito de lavar roupa à mão é, de resto,
seguido pela família já que a mãe e quatro
irmãs seguem o mesmo costume, numa
represa mais acima.
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O lavadouro do Redundo é utilizado por
cerca de dez pessoas, mas já não tem as
mesmas condições de outrora. “Ele está
muito estalado no fundo e vamos lavando
assim como ele está”, conta Margarida,
lembrado que a requalificação do lavadouro era algo que tinha muita vontade
que acontecesse. “Para mim foi uma boa
ideia os jovens estarem interessados
em recuperar este património”, realça,
acrescentando: “Estávamos a ver que
iam desistir do tanque, mas pelos vistos
vamos ter melhores condições, o que vai
ser ótimo”.

SANTO
TIRSO

ESTAMOS
À SUA ESPERA

WWW.CM-STIRSO.PT
/CM-STIRSO.PT
MUNICIPIO_ DE _ SANTO_TIRSO
ISSUU.COM/SANTOTIRSO
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caid

20 ANOS
A LUTAR
PELA
INCLUSÃO
No ano em que a CAID – Cooperativa de
Apoio à Integração do Deficiente comemora o vigésimo aniversário, o destaque é a inclusão, a dedicação, o amor incondicional a
uma causa e a vontade de quebrar muros e
ultrapassar barreiras de uma sociedade nem
sempre preparada para lidar com a diferença. Na CAID, a palavra mestra é a oportunidade: oportunidade de fazer, oportunidade
de conquistar metas, oportunidade de viver
com qualidade, mesmo com limitações.
Dando resposta às necessidades inerentes à área da deficiência e focando-se não
só na ocupação como na inserção na sociedade e no mercado de trabalho, a CAID é,

desde 1998, um dos maiores estímulos às
competências dos utentes que acolhe.
A história da CAID escreve-se com os
nomes de todos os que foram ajudados pela
instituição ao longo dos anos e de todos
aqueles que deram um pouco de si pelos
outros.
Criada por iniciativa da Câmara de Santo Tirso, tem tido um papel fundamental
na promoção das pessoas com deficiência.
Atua na formação profissional, promove
atividades socialmente úteis e presta apoio
técnico nos ramos físico, psíquico, social e
ocupacional.

De 1994 a 1996

1996

Início do projeto Jovens Inadaptados
de Santo Tirso que decorreu no âmbito
do programa de iniciativa comunitária
Horizon e englobou 25 jovens com
deficiência do Município de Santo Tirso.
Este programa foi dinamizado pela
Câmara de Santo Tirso em articulação
com a Sol do Ave.
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20 de maio
Aprovada em Assembleia Municipal
a criação de uma sociedade de
Economia Mista, sob a forma jurídica
de “Régie - Cooperativa” de Interesse
Público, sendo a Câmara de Santo
Tirso o principal cooperante com cerca
80 por cento do capital social.

1997

Outubro
Ata de reunião de Câmara de
Santo Tirso com referência à
disponibilização do terreno
para a construção da sede da
CAID – valor do terreno 67
mil contos (335 mil euros).

território

FORMAÇÃO E EMPREGO
Empenhada em dar aos seus utentes todas as ferramentas para que possam usufruir de uma vida com qualidade, futuro e
totalmente integrada em sociedade, a CAID
desenvolve formação profissional que, para
além de desenvolver competências pessoais
e profissionais, reforça as condições de
empregabilidade.
A decorrer, existem formações nas áreas
de cozinha, artesanato e jardinagem. Como
complemento à formação e resposta às dificuldades de integração no mercado de trabalho, surgiu, entretanto, a bolsa de serviços de jardinagem, catering e artesanato. A
instituição leva a cabo prestação de serviços
ao exterior, nomeadamente na área de catering, e a solução passou por dar, assim, continuidade à formação profissional, prestando
serviços de elevada qualidade.

ATIVIDADES OCUPACIONAIS
Seja através da horta adaptada, da sala snoezelen, da escola de desporto adaptado, de artes como o teatro, a dança, a
pintura ou a escultura, o objetivo é sempre estimular o desenvolvimento das competências dos utentes, de modo a tornar
mais fácil e adequado o encaminhamento para programas de
integração socioprofissional. As atividades são diversificadas
e abrangem, inclusive, a reabilitação física, nomeadamente
através de fisioterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, terapia da fala, hidroterapia e natação. Ao mesmo tempo,
o desenvolvimento cognitivo e as competências sociais são
incentivadas com práticas ligadas à multimédia e informática,
têxteis e tecelagem, atividades da vida diária, desenvolvimento pessoal e social, formação pessoal e cidadania.

1998

14 de setembro
Eleição em Assembleia Geral da
CAID dos órgãos estatutários,
sendo a direção assumida pelo
presidente da Câmara de Santo
Tirso, Joaquim Couto.

2000

Janeiro
Foi solicitada à Direção
Geral de Ação Social a
equiparação da CAID a
IPSS (Instituição Particular
de Solidariedade Social).

2003

21 de novembro
Inauguração do NAID (Núcleo de Apoio
à Integração do Deficiente), edifício
sede da CAID. Este equipamento teve
um custo total de 1.368.272,81€, foi
financiado por fundos comunitários e
pela Câmara Municipal.
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APOIO NAS ESCOLAS
A responsabilidade social é algo que
CAID sempre abraçou, pondo em primeiro
lugar o futuro dos seus utentes e a luta pelo
acesso a oportunidades e por uma vida com
qualidade. Assim sendo, para além das atividades que leva a cabo com os seus utentes,
tem um papel fundamental no Município
ao disponibilizar espaços de reabilitação e
serviços técnicos, de forma gratuita e voluntária, para suprimir algumas das lacunas
na área da intervenção precoce e primeira infância. O apoio terapêutico às escolas
é exemplo disso mesmo. Trata-se de um
apoio técnico especializado, com caráter
semanal, que tem como objetivo a reabilitação e estimulação sensorial dos alunos com
Necessidades Educativas Especiais das escolas do concelho de Santo Tirso

RESIDÊNCIA AUTÓNOMA
Outra das valências da CAID passa por
integrar jovens com deficiência sem retaguarda familiar, criando condições para a
autonomia dos jovens e reconhecendo as
suas capacidades. Localizada em Areias, a
residência autónoma da CAID, que no anterior mandato viu aumentada a sua capacidade de seis para dez utentes é tudo isso,
mas é, sobretudo, um lar para quem lá vive.
Uma aposta totalmente inovadora, através
da qual a promoção da autonomia surge de
mãos dadas com a capacitação e o desenvolvimento dos utentes.

2008

26 de Junho
Inauguração da sala de
reabilitação e a sala de
snoezelen.
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2010

Janeiro
Início do apoio da CAID aos alunos
com Necessidades Educativas Especiais
das duas unidades de multideficiência
do concelho, Escola da Ponte e
crianças com multideficiência da ASAS
(Associação de Solidariedade e Ação
Social de Santo Tirso).
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2012

3 de dezembro
Inauguração da
residência autónoma
para pessoas com
deficiência, com
capacidade para seis
pessoas.

2014

16 de outubro
Câmara de Santo
Tirso cede, em regime
de comodato, à CAID
dois apartamentos
para alargamento da
residência autónoma.

território

segundo polo
aguarda fundos
comunitários
A SABER...
A CAID tem capacidade para 24 pessoas
em formação profissional; 46 em Centro
de Atividades Ocupacionais e 10 pessoas
em Residência Autónoma. Paralelamente,
presta apoio às unidades de multideficiência das escolas.

2016

18 de março
Inauguração das obras de
ampliação e requalificação
da Residência Autónoma
da CAID.

2016

19 de setembro
Apresentação do projeto
de requalificação do
edifício que constituirá o
novo polo da CAID em
S. Salvador do Campo.

“É um sonho ter no concelho as infraestruturas suficientes para
dar cobertura a todas as necessidades”, dizia o presidente da Câmara, Joaquim Couto, tendo em mente a réplica do trabalho levado
a cabo pela CAID, na zona nascente do concelho.
Foi desta visão que nasceu o projeto que prevê a adaptação do
edifício que anteriormente acolhia a sede da junta de freguesia de S.
Salvador do Campo e sua transformação no segundo polo da CAID.
Em causa a necessidade de aumentar a capacidade de resposta
da instituição. Com a nova infraestrutura, os utentes estarão mais
próximos das suas áreas de residência, com benefícios imediatos
como a diminuição do tempo e dos custos de viagem e o aumento
da proximidade entre a instituição e as famílias.
O projeto, que já está concluído e aprovado pela Segurança Social, aguarda aprovação de fundos comunitários e permitirá a instalação de um Centro de Atividade Ocupacionais, com capacidade
para 30 utentes. Terá espaço para a dinamização de três cursos de
formação profissional para pessoas com deficiência, o que tornará
possível aumentar a capacidade de respostas da CAID para mais
54 pessoas com deficiência.

2017 19 de setembro
A CAID foi reconhecida
pelo IEFP como Marca
Entidade Empregadora
Inclusiva.

2018

Janeiro
Foi aprovada a candidatura ao
Portugal Inovação Social para
a Capacitação de iniciativas de
inovação e empreendedorismo
social.
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GALERIA

tour agarra a vida nas escolas do município
para prevenção da toxicodependência

santo thyrso ultra trilhos

final da taça concelhia
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galeria
atuação dos blind zero no todos ao parque

atuação de cuca roseta no âmbito das comemorações
do dia internacional da poesia

apresentação do livro “a maria velha e a fonte
no museu internacional de escultura contemporânea
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concerto de violoncelo na biblioteca municipal

cinema ao ar livre na praia urbana de santo tirso

cantar dos reis no centro cultural municipal de vila das aves

caminhada de prevenção contra
os maus tratos na infância

comemorações do dia dos avós no parque urbano sara moreira
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galeria

comemorações do dia da proteção civil

concurso do novo pudim condessa aldara

dia municipal do bombeiro promovido pela câmara de santo tirso

blaya marcou presença nas festas de s. bento
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concerto do festival internacional
de guitarra no centro cultural municipal
de vila das aves

receção ao cd aves na câmara de santo tirso
após conquista na taça de portugal

concerto dos gaiteiros de lisboa no centro interpretativo do monte padrão

cycle chic no âmbito
do santo tirso market
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concerto de rodrigo leão no segundo aniversário do museu internacional de escultura contemporânea

dia mundial da criança comemorado com peça de teatro
sobre alimentação saudável
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etapa do campeonato nacional de skate em santo tirso

concerto do festival internacional de guitarra

final 4 da taça de portugal
no pavilhão desportivo municipal

encontro nacional de cidades educadoras no mosteiro de singeverga

fogo de artifício nas festas de s. bento
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galeria

exposição de ernest knorr no museu internacional de escultura contemporânea

geão mini fest

festival sonoridades no centro cultural municipal
de vila das aves

há noite na biblioteca municipal no dia do livro infantil
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gala bgreen na fábrica de santo thyrso

festival internacional de folclore “danças do mundo” na praça 25 de abril
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santo tirso a rir
na fábrica de santo thyrso

galeria

festival internacional de guitarra na capela da escola agrícola

water slide santo tirso

festejos de carnaval das escolas
do município de santo tirso
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poesia livre nas padarias do município

mercado nazareno no parque d. maria ii

meia maratona dos jesuítas
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galeria
grande prémio jn
com partida
e chegada
em santo tirso

natal no parque no parque ribeiro do matadouro

rali de santo tirso

peça de teatro
no âmbito das comemorações
do museu internacional
de escultura contemporânea

xiv exposição de camélias na fábrica de santo thyrso

passagem de ano na praça 25 de abril
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TEM A PALAVRA

ANA TATO
DIRETORA EXECUTIVA DO AGRUPAMENTO
DE CENTROS DE SAÚDE SANTO TIRSO/TROFA

“temos médico
de família para toda
a população”
GERE UM DOS MELHORES AGRUPAMENTOS DE
CENTROS DE SAÚDE (ACES) DO PAÍS, DE ACORDO
COM O RANKING DISPONIBILIZADO NO PORTAL DO
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE. EM ENTREVISTA, ANA
TATO, A DIRETORA EXECUTIVA DO ACES DE SANTO
TIRSO/TROFA, GARANTE QUE TODOS OS UTENTES
DE SANTO TIRSO TÊM ATRIBUÍDO MÉDICO DE
FAMÍLIA E QUE A QUALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS
DE SAÚDE NO MUNICÍPIO É “EXCELENTE”.
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como se carateriza o
agrupamento de centros
de saúde de santo tirso?

No Município de Santo Tirso, existem
seis unidades de cuidados de saúde
primários: Vil’Alva, Veiga do Leça, Caldas da Saúde, S. Tomé de Negrelos, S.
Martinho do Campo e Vila das Aves.
Temos, ainda, duas Unidades de Cuidados na Comunidade, a saúde escolar, a
saúde materna e a preparação para o
parto, bem como a saúde infantil. Temos
uma Unidade de Recursos Assistenciais
Partilhados (URAP), duas psicólogas, três
nutricionistas e três assistentes sociais
que cobrem todo o concelho.

todos os utentes estão
cobertos por médico
de família?

Sim. Atualmente, temos
médico de família para
toda a nossa população. Temos um total

de 44 médicos e igual número de enfermeiros de família. Com uma cobertura de
100 por cento, temos, porém, assistido a
um fenómeno que está relacionado com
alguns migrantes que se estão a fixar
no Município. Temo um grupo bastante
grande, nomeadamente do Brasil, que começa a residir em Santo Tirso e começa a
procurar os nossos serviços de saúde. Por
enquanto, os cuidados de saúde a esta
população têm sido prestados de forma
rotativa pelas nossas unidades de saúde,
mas estamos a fazer um levantamento
que possa permitir que este grupo possa
ter atribuído um médico de família.

que avaliação faz das
infraestruturasquesantotirso
dispõe ao nível dos cuidados
de saúde primários?
Santo Tirso tem um parque de saúde excelente. O edifício sede, em Santo Tirso, é
o mais antigo e, ainda assim, é excelente.
Aliás, foi construído em colaboração com
a Câmara Municipal, à semelhança do
que aconteceu com todos os edifícios das
nossas unidades de saúde familiar. O das
Caldas da Saúde, por exemplo, tem uma
arquitetura fabulosa, com instalações
extraordinárias. A mais problemática era
a de S. Martinho do Campo, mas que, mais
uma vez, a situação foi resolvida com a
ajuda da Câmara de Santo Tirso. Nesta área, estamos de parabéns em Santo
Tirso.
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com uma cobertura de
médicos de família a 100 por
cento e com infraestruturas
de qualidade, a população
procura os cuidados
de saúde primários, antes
de recorrer aos hospitais?

Sim, cada vez mais. Temos uma taxa de
utilização de consultas médicas de quase
95 por cento. Isto quer dizer que, em
cada ano, entre 90 a 95 por cento dos
utentes vem pelo menos a uma consulta com o seu médico de família. Mesmo
os doentes mais saudáveis. Contudo, há
sempre grupos etários em que existe alguma dificuldade em que sejam seguidos
regularmente. É o caso dos adolescentes, porque se considera que são sempre
saudáveis, e dos jovens adultos que
começam a formar família e a trabalhar.
Ainda assim, temos programas de vigilância em saúde em determinadas áreas,
nomeadamente relacionados com a
mulher, o planeamento familiar e a saúde
reprodutiva, com sucesso.

os doentes mais novos e a
população mais idosa são
os que mais procuram os
cuidados primários?

Sim, juntamente com os doentes crónicos. O acompanhamento que fazemos na
área da saúde materna é muto importante, porque depois é feito todo o acompanhamento do recém-nascido, desde
as consultas às vacinas. Isso dá origem
a que a criança possa ser seguida no
centro de saúde, porque as consultas são
programadas. O mesmo acontece com os
doentes crónicos. Temos um protocolo
de consultas que nos permite ir monitorizando um hipertenso ou um diabético,
quando deve fazer as suas análises...
Portanto, é um serviço que permite um
controlo regular e de qualidade aos nossos doentes.

Exatamente. Em Santo Tirso, atualmente,
os cuidados primários estão bem alicerçados e foram, inclusivamente, reforçados. Lembro-me que houve momentos
de alguma turbulência, quando ainda
não estavam constituídas as Unidades
de Saúde Familiares, principalmente em
S. Martinho do Campo. De há três anos
para cá, constituímos uma equipa que
está coesa e, de facto, a população começa a confiar e a perceber que tem o seu
médico de família e o seu enfermeiro de

colo-retal, com muito boas taxas de
efetividade. Isto é, para um rastreio
populacional ser válido tem de rondar os
70 por cento de população que adere e
nós temos adesão muito próxima dos 70
por cento em todos eles. Nos primeiros
três anos, o nosso enfoque foi o cancro
da mama, e conseguimos atingir 72 por
cento de adesão. Tínhamos, através do
nosso Plano Local de Saúde, a perceção
de que a morte prematura na mulher
era por cancro na mama e aumentámos

família e, portanto, recorre aos nossos
serviços de saúde.

o rastreio do cancro da mama. Temos,
entretanto, o rastreio da retinopatia
diabética, que é muito importante para
os nossos doentes, já numa prevenção
secundária. E, também, agora com a colaboração da Câmara, temos uma consulta
de medicina dentária em S. Martinho
do Campo que nos traz uma nova área
para os cuidados de saúde primários. Foi
a Câmara que colocou todo o material,
enquanto que a Administração Regional de Saúde do Norte disponibilizou os
recursos humanos.

santo tirso segue a tendência
nacional no que diz respeito
àquelas que são as patologias
mais comuns?

Sim. Em Santo Tirso, continua-se a morrer
mais devido aos acidentes vasculares
cerebrais e doenças cardiovasculares.
Não fugimos à média nacional e também
não fugimos à média nacional quando
vamos ver a morbilidade por grupo etário
e percebemos que a morte mais precoce
é devido ao cancro, no caso dos homens o
cancro do pulmão e no caso das mulheres
o cancro da mama.

o que está a ser feito nesta
o agrupamento de centros
de saúde de santo tirso/trofa área do cancro?
Temos apostado nos rastreios oncoaparece sempre no topo dos
indicadores disponibilizados lógicos. Temos instituído nas nossas
no portal do serviço nacional consultas o rastreio do cancro do colo
do útero, do cancro da mama, do cancro
de saúde, correto?
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era, de facto, uma área a
descoberto?

Já existia o cheque dentista para as grávidas, as crianças e os idosos. Mas havia uma
franja muito grande da população a descoberto, sem qualquer apoio. Esta consulta
em S. Martinho do Campo criou a hipótese
de muitas pessoas terem acesso a uma
consulta de medicina dentária que está a
funcionar muito bem.

tem a palavra

saúde mental
“é um dos desafios
para os próximos anos”
como é que viu a criação de
um plano municipal de saúde
por parte da câmara de santo
tirso?

É um projeto fantástico, porque demonstra que a Câmara tem uma prioridade
que se chama saúde. O plano foi, aliás,
realizado em colaboração connosco,
com o Centro Hospitalar do Médio Ave
e outros parceiros do Município. Este
processo permitiu essencialmente duas
coisas: a primeira foi sentar as diversas
entidades para que, cada uma, da sua
perspetiva, pudesse falar da saúde da
população. A perspetiva do centro de
saúde e do hospital pode ser diferente
de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e essa discussão é
importante. A segunda é que foram delineadas uma série de prioridades, nesse
plano, que permite que todas as entidades envolvidas possam passar a mesma
mensagem, de forma repetida, junto da
população.

tendo em conta que
a taxa de morbilidade
está, principalmente,
relacionada com problemas
cardiovasculares, a aposta
na alimentação saudável
e no exercício físico são
estratégicas?

Sim. Apesar de já haver um trabalho que
estava a ser realizado pelas nossas unidades de cuidados na comunidade, através da saúde escolar, não era suficiente.
Para a promoção da saúde ser eficaz, é
necessário que vários atores passem a
mesma mensagem. O Plano Municipal

de Saúde de Santo Tirso tem
contribuído para consolidar o
trabalho na área da promoção
da saúde, bem como aumentar a
literacia em saúde por parte da
nossa população. Começa-se a
perceber que o que comemos é
importante, assim como o tipo
de exercício físico que podemos
fazer. No centro de saúde já
prescrevemos exercício físico,
mas é uma prescrição que só
pode ser tornada realidade se,
de facto, tivermos respostas da
parte do Município nesta área.
Em Santo Tirso, existe essa resposta. A Câmara tem um programa de desporto para seniores,
tem programas para famílias e
jovens, quer através das atividades normais da autarquia, quer através
de um conjunto de infraestruturas que
criou.

e qual será o desafio em
termos de saúde para os
próximos anos?

Por um lado, o envelhecimento da nossa
população e o consequente aumento das
doenças crónicas. Por outro lado, ainda
antes de 2000, a Organização Mundial
de Saúde previa que o século XXI fosse
marcado pelos problemas na área da
saúde mental. Não só devido ao aparecimento de doenças degenerativas como
as demências, mas também na área da
depressão e do abuso de determinadas
substâncias como o álcool e o tabaco.
É necessário saber envelhecer bem.
Portanto, os desafios para os próximos

anos passaram por dar qualidade de
vida aos nossos idosos e, por outro lado,
ter mais respostas no âmbito da saúde
mental. Atualmente, a Direção Geral da
Saúde e a ARS/Norte estão a promover
o Programa Nacional de Saúde Mental
e, a nível regional, estão a pensar fazer
articulação entre os serviços de psiquiatria locais e os cuidados de saúde
primários. Em Santo Tirso, estamos a
fazer essa articulação com o hospital e,
ainda este ano, realizamos a conferência
“Juntos pela Saúde Mental”. Por outro
lado, desde o ano passado, temos dado
formação aos nossos médicos e enfermeiros sobre cuidados a ter com toda a
medicação associada a esta área, como
os antidepressivos, sedativos, ansiolíticos, hipnóticos, no sentido de podermos
medicar numa situação aguda e saber
retirar essa medicação.
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Revista da especialidade chamou-lhe
“uma verdadeira «pérola» no meio do verde
e como “um dos melhores do país”.

ollies, slides, grinds…

MANOBRAS
NÃO FALTAM
NO SKATE PARQUE
Na Quinta de Geão, o skate parque tem
vista para a Biblioteca Municipal e ligação à
Escola D. Dinis. Recebe diariamente amantes de modalidades que encontram no espaço uma forma de superação, evolução e
diversão. Respeitar os outros utilizadores e
preservar o equipamento são algumas das
normas para a utilização do espaço e a verdade é que a entre ajuda entre praticantes
é das primeiras imagens que saltam à vista.
Desde que foi inaugurado, em setembro
de 2017, o skate parque de Santo Tirso é
utilizado por centenas de jovens, de dentro
ou de fora do Município.
A revista ONSK8.COM, especialista em

conteúdos sobre o skate português e internacional, chamou-lhe “uma verdadeira
«pérola» no meio do verde” e considerou
estar perante “um dos melhores skateparks do país”. “Se fosse necessário construir
skateparks através de um «template», este
bem que poderia ser o exemplo certo (…).
Nenhum obstáculo está no lugar errado,
ou tem dimensões erradas (…).”, escreve-se
no artigo da revista.
E, de facto, atrações não faltam: rampas, lombas, corrimões, muretes de deslize ou linhas de rodagem, que permitem
manobras como ollies, slides, grinds, pop
shove-it ou nollie…
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Não é, por todas estas razões, de estranhar que o skate parque de Santo Tirso tenha sido um dos palcos escolhidos para receber uma das etapas do circuito nacional,
em julho. De baixo de um sol abrasador, em
contraste com a frescura que as árvores da
Quinta de Geão levava até à plateia, a adrenalina sente-se no ar. Em competição ou
não, skaters de todo o país torcem uns pelos outros. Incentivam, aplaudem, enquanto
chamam pelo nome de cada um.
“O parque, em comparação aos que eu
já vi aqui em Portugal, está muito bom. Os
obstáculos não estão nem muito altos, nem
muito baixos. Acho que está perfeito”, descrevia Hugo Braga, enquanto assistia às finais do DC Skate Challenge by Moche. A
segurança é, de resto, uma preocupação
em modalidades de risco acrescido como as
que ali se praticam e todas as condições foram, por isso, pensadas ao detalhe.

A SABER...
Skate, BMX e patins em linha
são algumas das modalidades
praticadas no skate parque de Santo Tirso que tem
uma área de 1200 metros
quadrados e capacidade para
acolher, em simultâneo, 90
praticantes. O skate parque
resulta de um investimento
de cerca de 200 mil euros da
Câmara de Santo Tirso e está
aberto até às 24h00.
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O skate parque de Santo Tirso
é elogiado pelos praticantes
que o utilizam

Esta foi a primeira vez que uma prova
nacional de skate passou por Santo Tirso. Assistir, deixa uma vontade enorme
de aprender mais e ser capaz de executar
acrobacias semelhantes. João Gomes é de
Braga, mas já utilizou, por várias vezes, o
skate parque de Santo Tirso para treinar.
Em competição, não escondia o entusiasmo: “É um bom parque, é fixe. E é bom ter
estas etapas no norte, porque nós somos
do norte e temos que ir sempre lá para baixo. Assim, sempre puxa mais o pessoal de
cá de cima para andar”.
De Vale de Cambra, Diogo Pinto veio
assistir, mas não resistia a agarrar no skate.
“Está bem organizado, tem tudo e está bem
feito”, elogiou. O alto nível técnico das provas é evidente, e mesmo os amadores se
destacam com manobras impressionantes.
Na categoria profissional, João Simões
voltou a sagrar-se campeão e para além da
alegria inerente à vitória, mostrou-se agradado com a realização da prova em Santo
Tirso, no parque que já costumava frequentar. “O parque é perfeito, tem as medidas perfeitas, é super suave e tranquilo.

Para além disso, é seguro e tem a natureza
à volta”, refere.
Rasgados elogios deixou também Dulce
Pereira, da organização do DC Skate Challenge, ao justificar a criação desta “nova
prova em Santo Tirso”, dado o equipamento
“de excelência”. “Todos os atletas diziam-nos que gostavam muito de ter uma prova
aqui. Tivemos a abertura por parte da Câmara em receber esta iniciativa e a verdade
é que está a ser um sucesso”, sublinhou.
O presidente da autarquia, Joaquim
Couto, não faltou. E, apesar de não saber
andar de skate, confessou-se um “apreciador” desta modalidade: “É de facto um desporto espetacular. Mas, acima de tudo, é
muito gratificante perceber que este equipamento é mais um ponto a favor na promoção do nosso Município. Os skaters estão satisfeitíssimos e nós também”.
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incluir

PELO
DESPORTO
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PROGRAMA DE DESPORTO
ADAPTADO, DESENVOLVIDO
PELA CÂMARA MUNICIPAL,
É ABERTO A TODA
A POPULAÇÃO,
TEM BENEFÍCIOS CLAROS
PARA OS PRATICANTES E
CONTRIBUI
PARA A DESMISTIFICAÇÃO
DA DEFICIÊNCIA.

Nunca tinha pegado numa raquete, mas
decidiu começar a praticar ténis de mesa
em 2013 na CAID – Cooperativa de Apoio à
Integração do Deficiente. Hoje, Vitória Andrade, de 25 anos, tem o quarto “cheio de
medalhas” e algumas taças, sinónimo das vitórias que tem alcançado nos diversos campeonatos que tem participado. “A primeira
vez que venci, senti-me orgulhosa de mim
própria”, admite.

A história de Vitória é um bom exemplo
da forma como o desporto pode ser importante na integração de pessoas com deficiência. Mas nem sempre é assim. Guida
Neto, diretora técnica da CAID, recorda que
a maior parte das pessoas com deficiência
são “sedentárias”, apresentando problemas
de obesidade. Daí, advoga, “a importância do
desporto na vida destas pessoas”.
É, por isso, com entusiasmo que Guida
Neto vê o novo Plano Municipal de Desporto Adaptado que a Câmara de Santo Tirso
terá no terreno a partir de setembro. A atividade física, argumenta, “aumenta os níveis
de motivação e elimina barreiras inerentes
ao facto de não se considerarem capazes”.
“As vitórias, ou mesmo apenas a participação em alguns torneios, conferem uma
motivação extra que tem impactos sociais
extremamente positivos”, defende.
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Com a certeza de que todos os 90 jovens
que estão inseridos na CAID “têm interesse
em praticar uma modalidade desportiva”,
Guida Neto fala da importância do desporto adaptado como forma de “dar a conhecer
à sociedade que não é por haver uma limitação que não se consegue”. Este programa
da Câmara de Santo Tirso, continua, “vai
ajudar a desmistificar a questão da diferença” e mostrar que “não há qualquer impedimento à prática desportiva, quando adaptada às necessidades”.
A par dos benefícios físicos, emocionais
e sociais, há ainda a questão económica: “A
sociedade terá menos custos em termos de
saúde, se toda a população seguir hábitos de
vida saudáveis que, naturalmente, incluem a
prática desportiva. Portanto, a sociedade
só tem a ganhar”, aponta Guida Neto.
É exatamente a pensar em todos os benefícios inerentes ao desporto adaptado
que a Câmara de Santo Tirso vai iniciar um
programa que permitirá a todas as pessoas
com deficiência do Município participar, de
forma gratuita. “Estamos em condições de
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oferecer um conjunto de modalidades, nas
quais todos se poderão inscrever. As aulas
arrancarão de acordo com o número de inscritos”, explica o presidente da autarquia,
Joaquim Couto, reiterando que o objetivo
desta medida passa “por incluir e dar igualdade de oportunidades a toda a população
do Município”.
Boccia, karaté adaptado, ginásio, ténis
de mesa, andebol adaptado, atletismo em
cadeira de rodas, natação adaptada e orientação adaptada são as modalidades que
podem vir a integrar o Plano Municipal de
Desporto Adaptado. As atividades decorrem no Complexo Desportivo Municipal,
sendo que as inscrições devem ser feitas
através da divisão do desporto, nomeadamente pelo telefone 252830406, ou por
email desporto@cm-stirso.pt.

sempre a mexer

benefícios
a nível motor
AUMENTO/MELHORIA
DE COMPETÊNCIAS FÍSICAS:
VELOCIDADE, FORÇA, EQUILÍBRIO,
COORDENAÇÃO, FLEXIBILIDADE
AUMENTO/MELHORIA
DAS CAPACIDADES CARDIORESPIRATÓRIAS.

a nível cognitivo
DESENVOLVIMENTO
DA CAPACIDADE DE RACIOCÍNIO,
ATENÇÃO, PERCEÇÃO ESPACIOTEMPORAL
E DA CONCENTRAÇÃO.

a nível afetivo
FOMENTO DAS RELAÇÕES
INTERPESSOAIS E SOCIAIS,
MELHORIA DA CAPACIDADE
PARA LIDAR COM A ADVERSIDADE,
A piscina municipal já está
preparada para receber utentes
com deficiência

MELHORIA DO AUTOCONTROLO
E DA AUTOESTIMA.

a nível social
AUMENTAR A SENSIBILIZAÇÃO,
ABERTURA, ACEITAÇÃO E PROXIMIDADE
DA SOCIEDADE EM GERAL
À DEFICIÊNCIA.

A SABER...
A implementação do Desporto Adaptado no Município pretende contribuir para a inclusão na sociedade, uma vez que
trabalha a autoestima, a confiança e a vontade de participar
na vida ativa. Neste programa, será ainda potenciada a prática de atividade física em conjunto com pessoas sem deficiência, seja através da frequência de espaços comuns, seja
através da prática desportiva com pessoas sem deficiência
através, por exemplo, de jogos coletivos.
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o campeão

ESTÁ DE VOLTA

DE REGRESSO AOS RALIS,
O PILOTO DE SANTO TIRSO
ARMINDO ARAÚJO
CONTINUA A SOMAR
CONQUISTAS E A PROVAR
QUE É UMA APOSTA GANHA
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Armindo Araújo é sinónimo de ralis, de
profissionalismo e competência. É sinónimo de prémios nacionais e internacionais e,
porque sempre fez questão que assim fosse, é sinónimo de Santo Tirso. Detentor de
um percurso recheado de conquistas, Armindo Araújo foi campeão nacional quatro
anos consecutivos e duas vezes campeão
do Mundo de produção. Depois de cinco
anos de interregno, o piloto de Santo Tirso
voltou a assumir o volante no Campeonato
de Portugal de Ralis. Regresso esse apelidado por muitos como sendo “fantástico” e

sempre a mexer

PRIMEIRA PROVA DECISIVA
O regresso aos ralis foi algo ponderado.
Armindo Araújo estava consciente do seu
potencial e da sua vontade, mas só estava
disposto a voltar “com as condições reunidas para obter a vitória”. Quando o convite
da Hyundai surgiu, Armindo Araújo apenas tinha feito, esporadicamente, pequenas aparições que incluíram, por exemplo, a
abertura do Rali de Portugal em 2017. “Senti-me muito bem e comecei a ponderar se
devia ou não devia voltar a correr”, admite.
O projeto da Hyundai veio dar o impulso que faltava. A partir daí, iniciaram-se os
contactos com antigos patrocinadores e
apoiantes. A recetividade, conta, “foi imediata e todos mostraram interesse em regressar à competição”.
O projeto e o regresso aos ralis começa-

ram a ser montados. Rodeou-se de uma boa
equipa e de um carro que lhe dava segurança. Faltava-lhe apenas a perceção sobre os
adversários, algo que se dissipou logo na
primeira prova. “Embora esse primeiro rali
até nem tenha corrido muito bem, nós percebemos que tínhamos a velocidade necessária e as condições necessárias para vencer”, recorda.
Do quarto lugar alcançado no Rali Serras de Fafe, seguiram-se três vitórias consecutivas: Rali de Mortágua, Rali de Portugal e Rali Vidreiro, assumindo a liderança
do campeonato nacional. “Temos tido um
excelente ritmo. Estamos a demonstrar
que somos a equipa a abater no campeonato e, portanto, está tudo a correr muito
bem”, advoga.

TABELA
CLASSIFICATIVA
concretizado ao tornar-se o melhor português em prova no último Rali de Portugal.
“Algumas pessoas ou algumas entidades poderiam ter dúvidas, relativamente
aos resultados que poderíamos alcançar.
Certo é que, neste momento, lideramos o
campeonato nacional, fomos os melhores
portugueses no Rali de Portugal e estamos
a fazer uma boa época”, sublinha Armindo
Araújo, garantindo que se trata de um regresso “muito saboroso”. “Estamos a mostrar desportivamente que somos uma aposta ganha”, acrescenta.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10 º

ARMINDO ARAÚJO

121,81

RICARDO TEODÓSIO

99,14

JOSÉ PEDRO FONTES

82,88

MIGUEL BARBOSA

78,36

PEDRO MEIRELES

61

RICARDO MOURA

54,35

JOÃO BARROS

42,76

CARLOS VIEIRA

42

PEDRO ALMEIDA

39

DIOGO SALVI

30
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ETAPAS
PROVAS JÁ REALIZADAS
PRÓXIMAS PROVAS

“SOU O PILOTO
DE SANTO TIRSO”
É, desde sempre, um dos maiores
embaixadores de Santo Tirso além
fronteiras e, onde quer que vá, fala
orgulhosamente do Município que o
viu nascer e que o apoia desde o início
da carreira.
É o piloto de Santo Tirso e é assim
mesmo que gosta de ser conhecido.
“Sou reconhecido como o piloto de
Santo Tirso em termos mundiais e
nacionais e, portanto, sinto-me um
embaixador da nossa terra. Quero que
conheçam Santo Tirso pelas melhores
razões, pelos melhores triunfos, pela
melhor imagem em todos os sítios
onde eu vá”, assume.
Focado no Campeonato Nacional, o
piloto não pensa, para já, em voltar às
lides internacionais. “O meu objetivo é
o projeto da Hyundai Portugal e esta
entrada no campeonato nacional, para
tentarmos ser campeões nacionais.
Neste momento, é o único projeto que
eu tenho pensado, idealizado e que
realmente quero cumprir”, conclui.
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NÃO PARTICIPOU
RALLI SERRAS DE FAFE
52º VODAFONE RALI
DE PORTUGAL — PORTO

1º lugar

AZORES AIRLINES
RALLLYE

5º lugar

rali
amarante

RALI MORTÁGUA

1º lugar

RALI VIDREIRO
MARINHA GRANDE

1º lugar

RALI VINHO DA MADEIRA

4º lugar

RALI DE CASTELO BRANCO

4º lugar

rali
casinos
do algarve

C O N TA C T O S
FÁ B R I C A D E S A N TO T I R S O
RUA DR . OLIVEIR A SAL A Z AR , 88
478 0 - 45 3 S A N TO T I R S O

T + 3 51 2 5 2 8 0 9 1 2 0
I N V E S T@ C M - S T I R S O . P T

NUNCA FOI
TÃO FÁCIL

INVESTIR EM
SANTO TIRSO
79
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cabrita reis

O ETERNO
POLÉMICO
E CRIATIVO
Independente, de linguagem própria
e sensibilidade na ocupação do espaço.
Pedro Cabrita Reis põe nas suas obras
os mais simples dos materiais e, com eles,
conta histórias intrigantes, interessantes,
muitas vezes, irreverentes. Ainda recentemente, o conceituado jornal “The New
York Times” dedicou uma página ao escultor, “um dos mais aclamados artistas em
Portugal”, como escreveu.
Pedro Cabrita Reis é um dos artistas
portugueses com maior consagração internacional e um nome de referência no meio
artístico e cultural. As suas esculturas têm
tanto de polémica, como de criatividade
e, em Santo Tirso, não fugiu à sua imagem
de marca.

Temos de recuar ao ano de 2001, por altura do VI Simpósio Internacional de Escultura Contemporânea, quando foi desafiado
por outro escultor e mentor deste projeto,
Alberto Carneiro, para instalar uma obra
no museu “ao ar livre” de Santo Tirso. Surgiu a escultura que intitulou “Uma escultura para Santo Tiro”. O ar rústico, quase
precário, dos tijolos laranja que compõem
a obra que encara o Mosteiro de Santo Tirso, bem junto à cascata, contrastam com
a zona envolvente e as demais esculturas
ali edificadas. Com uma aparência que faz
lembrar um casebre, dificilmente passa
despercebida e cumpre hoje, como antes,
o propósito da arte. Suscitar curiosidade,
provocar e questionar.
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EXPOSIÇÃO INÉDITA EM SANTO TIRSO
Praticamente 17 anos depois, Pedro
Cabrita Reis está de regresso a Santo Tirso, agora com uma exposição de 30 esculturas, quase todas inéditas, patente até 22
de setembro na sede do Museu Internacional de Escultura Contemporânea, obra
dos conceituados e prestigiados arquitetos Eduardo Souto de Moura e Álvaro Siza
Vieira. O artista chamou-lhe “La Grand Table, Et Al...”.
As obras expostas estão reunidas numa
grande mesa que ocupa praticamente toda
a extensão do corredor do Museu Municipal Abade Pedrosa, que convive com o
Museu Internacional de Escultura Contemporânea e onde, na sala de exposições
temporárias, podem ser vistas ainda mais
obras de Pedro Cabrita Reis.
“Esta é a minha peça mais autobiográfica. Está lá colocada uma grande quantidade de objetos que fui, de alguma maneira,
recolhendo ao longo da minha vida, objetos
com 20 ou 30 anos, sempre esperando um
momento em particular para que encontrassem o seu território. Este corredor, revelou-me que eu tinha chegado finalmente
ao sítio onde queria estar, pelas suas dimensões, pelas suas caraterísticas. Estou
felicíssimo por, ao fim de muitos anos, ter
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encontrado o lugar para fazer esta peça”,
descreveu o escultor, durante a inauguração da exposição.
O sentimento de envolvência que desperta no público está presente também
aqui, assim como o incentivo à descoberta
do que rodeia, do interesse que a conjugação de objetos desperta. Pedro Cabrita
Reis conta histórias e desperta ideias através de objetos abandonados, por aparente perda de utilidade e constrói, assim, um
conjunto de sensações.
“Pedro Cabrita Reis tem uma relação
muito especial com o Museu Internacional
de Escultura Contemporânea desde o seu
início, quer pela obra que concebeu especialmente para o acervo de esculturas ao ar
livre, quer pela relação que mantinha com o
escultor Alberto Carneiro, quer agora pelo
facto de criar uma exposição inédita, pensada de raiz para o Município”, sublinhou
o presidente da Câmara, Joaquim Couto,
enfatizando, também, o facto da autarquia estar a trabalhar no sentido de “afirmar Santo Tirso como Capital da Escultura
Contemporânea”. “Estou certo que este é
mais um importante passo nesse sentido,
pela excelência artística incontornável do
escultor que hoje recebemos”, concluiu.

quarteirão
cultural

A SABER...
Em apenas dois anos, a sede do Museu Internacional
de Escultura Contemporêna, da autoria dos arquitetos
Souto de Moura e Siza Vieira, já recebeu cerca de 30
mil visitantes. Entre eles encontram-se não só curiosos nacionais mas oriundos de países como a Coreia
do Sul, o Japão, os Estados Unidos ou a Rússia.

Pedro Cabrita Reis
revelou-se feliz por ao fim de
muitos anos ter encontrado este
local para fazer a exposição

UMA ESCULTURA
PARA SANTO TIRSO
TERMINADA
Pedro Cabrita Reis voltou a Santo Tirso 17 anos depois da instalação da sua
obra com o intuito de a terminar. “Todas as obras de arte são testemunho
da passagem do tempo. A “pele” de
“Uma escultura para Santo Tirso” revela agora a erosão que essa passagem
deixa como marca e, se no nosso corpo
se vão lendo as marcas dessa passagem, ao menos da arte, sabemos que
perdurará muito, para além do nosso
breve e fugidio tempo”, explicou Pedro
Cabrita Reis.
Às marcas da passagem do tempo, o
escultor juntou-lhe, agora, mais marcas
da sua personalidade artística e reacendeu o fascínio e curiosidade em torno
da obra. Ao jogo de luzes e ao desenho
de uma porta sem a possibilidade de
visualizar o que se encontra no interior,
juntam-se agora detalhes traçados na
fachada que avoluma o mistério em
torno da obra. O “casinhoto tosco feito
com tijolos, afastado da estrada, no
meio de uma planura seca, quase sem
árvores”, que Cabrita Reis avistou no
Alentejo e acredita que “albergaria
provavelmente um motor de rega” tornou-se uma das mais emblemáticas e
conhecidas obras do Museu Internacional de Escultura Contemporânea.
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ALARIDO
DE OLHO

nas exigências
culturais

DOS
JOVENS

ASSOCIAÇÃO CULTURAL
SURGIU EM 2017
E TEM DESENVOLVIDO
INICIATIVAS PARA TODAS
AS IDADES
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O antigo edifício do matadouro foi
o espaço escolhido para receber o
Festival Colossal

Adentra, Chinfrim e Colossal. Há muito
que, no Município de Santo Tirso, deixaram
de ser meras palavras guardadas no dicionário, para se tornarem eventos de referência
cultural para todas as idades. Os responsáveis? São jovens, dinâmicos e de Santo Tirso. Juntaram-se pela Alarido que, também
aqui, mais do que uma palavra, se tornou
“na Associação que representa a liberdade
de expressão cultural”, segundo defendem.
Nasceram em 2017 e, desde aí, foram,
passo a passo, ganhando o seu espaço na
comunidade. A ideia de criar uma nova associação, explica o presidente da Alarido,
Daniel Leal Machado, surgiu da vontade de
um grupo de jovens querer promover atividades direcionadas para outros jovens, de
acordo com aquilo que considera ser “as novas exigências culturais”. “Os jovens já não
se contentam com qualquer coisa. O objetivo da associação passa por criar eventos de
qualidade e, de alguma forma, diferenciadores da oferta existente”, refere.
O “alarido” que a associação se compromete a fazer prende-se, sobretudo, com
o “combate à centralização da cultura nos
grandes centros urbanos”, através da organização de iniciativas que possam trazer artistas até ao Vale do Ave.

quarteirão
cultural

CULTURA EM ESPAÇOS
DESOCUPADOS

Com sede numa das salas do antigo edifício da Junta de freguesia de Vila das Aves, a
juventude dos sócios da Alarido contrasta,
diariamente, com todas as histórias que as
paredes do edifício contabilizaram em décadas onde ainda não eram nascidos.
A utilização de espaços com história no
Município e importância patrimonial que,
ao longo dos anos perderam a sua utilização e, em muitos casos, fecharam portas passou, desde o primeiro momento, a
ser uma marca da associação. Chamaram
a população ao antigo edifício da Junta de
Freguesia, reabriram portas do Cine-Aves
e voltaram a dar vida ao edifício do antigo
matadouro, em Santo Tirso. Aliaram o contemporâneo ao clássico e mostraram que
a cultura pode ser levada a qualquer parte. “Acho que o início da nossa associação
foi marcado pelo Adentra que tinha exatamente essa a ideia”, explica Daniel Leal
Machado, ou seja, “entrar em edifícios antigos e dar-lhes uma nova visão, mais contemporânea e trazer um bocado mais de

cultura a edifícios que já não eram visitados há muito tempo pelas pessoas”. A
ideia acabou por se tornar numa filosofia
que é comum a vários

eventos da associação e que funciona,
igualmente, como uma forma de encontrar
edifícios espaçosos para acolher um grande número de pessoas.

Daniel Leal Machado é o presidente da Alarido
EDIÇÃO 8 • QUARTEIRÃO CULTURAL
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A SABER...
A ideia da “construção” da Alarido – Associação Cultural surgiu
de uma conversa, numa viagem de comboio, entre Daniel Leal
e Hugo Rajão. Amigos desde o ensino secundário, partilhavam a
mesma vontade de “abanar” a programação cultural do sítio onde
viviam. Foi assim que, com outros amigos, a Alarido começou a dar
os primeiros passos, no final do ano de 2016. Com oito jovens fundadores, a Alarido foi formalmente apresentada em março de 2017.

O FESTIVAL COLOSSAL

Para a Alarido, não restam dúvidas de
que “existe um antes” e “um depois” do Colossal. O festival, que decorreu em março,
reuniu no antigo edifício do matadouro de
Santo Tirso, no Parque Ribeiro do Matadouro, amantes do rock alternativo português e atraiu atenções para a associação e
para o Município. “Foi um marco em termos
de organização, porque nunca tínhamos
realizado um evento tão grande e sofisticado, em termos de coordenação geral. Envolveu muitas coisas que nunca tínhamos
feito, desde licenças, parcerias, tratar de
todo o equipamento, músicos…”, reconhece
Daniel Leal Machado, admitindo também
que o sucesso que a iniciativa alcançou permitiu projetar a associação e o trabalho que
está a ser desenvolvido.

A “organização” é, segundo o presidente da Alarido, um dos segredos do sucesso da associação, aliada a uma estratégica
que pretende abranger um público até aos
30 anos. Pelo facto dos objetivos estarem
“bem definidos”, aponta, “temos conseguido
impor-nos no panorama cultural e alcançado sucesso nos eventos que organizamos”.
Para o sucesso têm, também, contribuído os apoios de entidades externas, entre
as quais a Câmara de Santo Tirso. “A relação com a autarquia é boa, até porque houve sempre uma grande abertura para nos

receber. Mesmo quando ainda não conheciam perfeitamente o nosso trabalho arriscaram e financiaram algumas das nossas
atividades”, reconhece.
Quanto a projetos futuros, um dos
próximos passos é reestruturar a sede
da associação. Depois, revela Daniel Leal
Machado, surgirá “uma temporada de concertos, de workshops mais focalizados na
sala sede. Iremos ter, ainda, uma JAM e,
por fim, vamos ter, um festival de cinema no
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves
no final do ano”.

O Festival Colossal foi
organizado pela Alarido
com o apoio da Câmara e
foi um sucesso
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REFERÊNCIA
DA ARQUITETURA
MUNDIAL
PARQUE DO RIBEIRO DO MATADOURO
PODE SER UM DOS SPOTS PARA INICIAR O DIA
OU LER UM LIVRO AO FINAL DA TARDE.

É um dos espaços verdes de excelência do Município de Santo Tirso, até porque alia os elementos naturais, como o verde da
vegetação, a elementos artificiais, integrados na paisagem. Aliás,
o Parque do Ribeiro do Matadouro foi considerado “uma referência da arquitetura mundial” pela conceituada revista internacional
“World Landscape Architeture”.
Entrar no parque é uma experiência sensorial que pode quase
ser vivida de olhos fechados, sentindo apenas a brisa e desfrutando
dos sons da natureza. Convida à caminhada, à corrida com o ritmo
imposto pela nossa música preferida, à conversa com os amigos,
sentados num dos bancos, ou, simplesmente, à leitura. Mas convida, também, aos passeios em família, a pé ou de bicicleta.
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A SABER...
Os materiais e os equipamentos que preenchem o parque são
diversos. Desde percursos interpretativos, uma ciclovia, a
diversidade da vegetação arbórea e outras espécies vegetais,
adaptadas às condições climáticas, as estruturas interpretativas, elementos de caráter escultórico, em fibra de vidro…
Tudo se conjuga no espaço, estimulando não só a importância
ambiental, mas também a promoção de estilos de vida urbanos de qualidade. Para alguns, um spot perfeito para um final
de tarde, para outros ideal para iniciar o dia.

EXERCITAR O CORPO
E A ALMA

Face às potencialidades deste espaço,
no centro de Santo Tirso, a Câmara tem vindo a escolher o Parque do Ribeiro do Matadouro para uma série de iniciativas de índole cultural e lúdico, até porque, apesar de
muito visitado por quem chega de fora do
Município, o espaço ainda é pouco conhecido de quem vive na cidade. “Às vezes, damos pouco valor ao que está mesmo ao lado
de nossa casa. Este é, de facto, um espaço
espetacular que transmite uma grande
tranquilidade, apesar de estarmos a poucos
minutos a pé do centro”, refere André Ribeiro, enquanto percorre o parque.
Com um espaço assim, ideal para exercitar o corpo e acalmar a mente, a Câmara de
Santo Tirso tem promovido no Parque do
Ribeiro do Matadouro, nos meses de verão,
sessões de yoga. A iniciativa, com caráter
gratuito, junta famílias inteiras, promovendo o convívio e estilos de vida saudáveis. As
aulas têm a duração de uma hora e podem
ser frequentadas a partir dos dois anos.
E porque no inverno, o Parque do Ribeiro do Matadouro também pode ser transformado numa espécie de “bosque encantado”, este foi também o espaço escolhido
para receber a “aldeia” de Natal. Depois de
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Andar de bicicleta
ou caminhar são
atividades lúdicas
que pode fazer
neste parque

quatro anos na Praça 25 de Abril, o “Natal
no Parque” mudou-se, em 2017, para este
equipamento do Município, oferecendo essencialmente atividades para os mais pequenos, mas fazendo os adultos reviver os
seus tempos de criança, com música, espetáculos e diversões.
Igualmente impactante foi o Festival Colossal, promovido pela Alarido – Associação
Cultural, com o apoio da Câmara de Santo
Tirso, no edifício do antigo matadouro. A
iniciativa chamou ao local centenas de jovens, de dentro e fora do Município, que durante dois dias ouviram o rock alternativo.
Assim, seja com eventos de caráter cultural e desportivo, o objetivo da autarquia
passará por continuar a promover o Parque
do Ribeiro do Matadouro, como um espaço
lúdico de excelência do Município.
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juventude terá
casa no parque
Está praticamente concluído o projeto
da futura Casa da Juventude que irá nascer
no edifício do antigo matadouro e que será
apresentado publicamente em breve.
Com uma localização privilegiada, pela
envolvência do Parque do Ribeiro do Matadouro e a pela proximidade ao centro da
cidade, a Casa da Juventude irá assumir-se
como um espaço de cidadania, onde os mais
jovens terão liberdade para aceder a informação, partilhar aprendizagens, promover
o empreendedorismo ou, simplesmente,
conviver de forma lúdica. “Queremos cidadãos cada vez mais participativos do ponto
de vista cívico”, aponta o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto.
Neste contexto, a autarquia irá centralizar o serviço de juventude neste espaço,
com equipas que darão apoio aos jovens,
nas mais variadas áreas, nomeadamente tentando responder às preocupações

ou obstáculos que encontram no seu
quotidiano.
O projeto está a ser desenvolvido pela
equipa de arquitetos que projetaram o Parque do Ribeiro do Matadouro, de forma a
respeitar o contexto urbanístico e ambiental do “novo” edifício que irá acolher a futura Casa da Juventude.
A par desta obra, a Câmara de Santo Tirso tem também em fase de projeto a ampliação do Parque do Ribeiro do Matadouro. A
medida inclui a continuação do parque para
nascente, até ao rio Ave, através da construção de passagens inferiores e superiores em locais estratégicos, como uma saída
para a Escola Profissional Agrícola Conde
S. Bento, garantindo acesso de pessoas
e bicicletas, percursos pedonais junto às
margens e a preservação da biodiversidade
existente.

MUNICÍPIO
				DE SANTO TIRSO
O

					ESTÁ PRESENTE NAS

REDES SOCIAIS

WWW.
cm–stirso.pt

/cmsantotirso

municipio–de–santo–tirso

c/municipiosantotirso

PARA UMA MAIOR PROXIMIDADE COM A POPULAÇÃO, A CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTO TIRSO TEM VINDO A APOSTAR
NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO NAS REDES SOCIAIS, DESDE
O FACEBOOK, AO YOUTUBE, ATÉ À MAIOR REDE SOCIAL DE
FOTOGRAFIAS: O INSTAGRAM.
AGORA, NÃO TEM COMO DIZER QUE NÃO SABE O QUE ANDAMOS
A FAZER E A PLANEAR PARA SANTO TIRSO.
SIGA-NOS E FAÇA-NOS CHEGAR AS SUAS SUGESTÕES.
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DAR VOZ

INQUÉRITO
DE RUA
1. QUAIS OS BENEFÍCIOS COM
A CONCLUSÃO DESTA OBRA?
2. COMO É QUE VÊ A
PREOCUPAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL EM RESOLVER
QUESTÕES QUE SE
ARRASTAM HÁ VÁRIOS ANOS?

AVENIDA MANUEL DIAS MACHADO
VILA NOVA DO CAMPO

SEBASTIÃO MACHADO
ANTÓNIO PEREIRA
ADELINO COSTA
1. Em relação ao que estava,
ficou melhor. Os passeios
melhoraram, ficaram maiores.
2. Realmente, a Câmara está
a resolver problemas antigos,
aos bocadinhos, conforme
o dinheiro.
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1. Acho que é uma mais valia.
Está diferente e mais segura.
2. Digo, muitas vezes, que
as pessoas têm de pensar
que as câmaras não têm
dinheiro para tudo. Fazem o
que podem. Mas as pessoas
também têm de perceber que
há certos apoios, como o caso
do 2020, que também ajudam
e demoram.
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1. Agora, temos passeios
muito mais cómodos e rampas
de acesso às garagens muito
melhores. Uma entrada de
acesso à igreja e um parque da
capela ótimo.
2. Agrada-me. Eu gosto de
S. Martinho e, portanto,
quanto mais tivermos, melhor.
Agora, temos bancos, temos
papeleiras para pôr lixo, temos
passeios arrumados… Acho
que temos tudo.

ARNALDO MARTINS
1. Acho que ficou muito
melhor. E, de facto, aqui em S.
Martinho, nunca se fez assim
tantas obras. Eu entendo
assim, embora até nem seja do
partido do presidente
da Câmara.
2. Vejo com uma certa
curiosidade, porque
normalmente toda a gente se
queixa que não tem dinheiro
e para fazer estas coisas
é preciso dinheiro.

dar voz

AVENIDA ENG. ANÍBAL DE MAGALHÃES MOREIRA
VILA DAS AVES

VIRGÍLIA FERNANDES
1. É uma estrada boa. Acho
que foi bom para a população
de Cense, que estava um
bocadinho isolada. Agora
é mais fácil chegar cá.
2. Acho muito bem!

MARIA PINTO

FERNANDO RIBEIRO
1. Essa ligação foi
fundamental na acessibilidade
a Cense, porque, sem ela,
Cense era uma zona
de Vila das Aves que estava
completamente esquecida.

1. Os benefícios foram muitos.
Assim, temos uma entrada
e uma saída, o que facilita
bastante a circulação.
2. Este problema já se
arrastava há alguns anos e foi
muito bom terem-no resolvido.

1. Esta ligação foi muito boa,
porque em situações onde
houvesse um acidente não se
podia passar, só havia uma
estrada, não havia alternativas.
2. Eu acho que estão
a trabalhar bem, este projeto
em concreto está bem feito.

1. Foi uma obra que veio ligar
Cense à Vila, porque não havia
saída. Agora, só precisava de
umas lombas e uns sinais por
causa do trânsito.
2. Penso que a Câmara está
a fazer coisas boas. Gosto do
presidente e do trabalho que
está a fazer.

2. Está a ser feito um bom
trabalho, sem dúvida, mas sou
da opinião que ainda é um
início, porque ainda existem
algumas situações prementes
que têm de ser resolvidas.

ANTÓNIO FERNANDES

ANTÓNIO TORRES

APRÍSIO COELHO
1. A avenida permitiu que,
agora, nos possamos deslocar
de forma mais fácil, para
qualquer lado.
2. Acho muito positivo o que
estão a fazer.

EMÍLIA MARTINS
1. Temos de ser sinceros,
esta obra foi muito boa.
2. Acho muito bem, estão
a fazer trabalho para
a população.
EDIÇÃO 8 • DAR VOZ
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PRAÇA CAMILO CASTELO BRANCO
ROTUNDA DE TIMOR LOROSAE
CELESTE SOARES
1. Gosto muito, acho fantástico,
principalmente a obra junto à
Rotunda de Timor de Lorosae
está lindíssima. A estrada está
fantástica, as marcações estão
mesmo bem feitas e se toda a
gente respeitar as normas, não
deve haver acidentes.
2. O antigo cinema é um bom
exemplo. Agora podemos andar
ali à vontade, sem termos de nos
desviar. O prédio antigo [junto
à Central de Camionagem]
também vai ser recuperado.
Acho fantástico. E mesmo
em Geão, onde estão a fazer
as obras, também vai ficar
fantástico.

ANA MARGARIDA COSTA
1. Acho que esta rotunda foi
importante, porque havia muita
confusão e ficou perfeita.
2. Não acho bem andarem a
criticar. Pequenos erros, todos
temos. Apesar de nunca ter
falado com o presidente da
Câmara, não tenho a mínima
queixa.

CRISTIANO GONÇALVES
1.Ficou diferente e acho que a
inclusão da ciclovia foi boa.
2. Acho muito bom. Mas temos
que perceber que não é de um
dia para a noite que se vai fazer
tudo, mas que ao menos ao
longo do mandato sejam feitas
as necessidades.

ANTÓNIO MOREIRA
1. Ficou perfeitamente bem.
O que era e o que é… Quando
estiverem estas árvores
maiores, mais crescidas isto
vai ser bonito.
2. Acho que é um esforço que
custa, mas é um esforço bom.
Temos um presidente
à maneira, mais nada.
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REVISTA DE IMPRENSA

Meio: Imprensa

ID: 75168918

26-05-2018

ID: 75168918

Pág: 25

País: Portugal

Meio: Imprensa Cores: Cor

Period.: Diária

País: Portugal

e Veículos
Âmbito: DesportoPeriod.:
Diária

26-05-2018

Pág: 25

cm² Cor
Área: 5,19 x 10,61
Cores:
Corte: 1 de 1

Âmbito: Desporto e Veículos

ID: 73575174

Área: 5,19 x 10,61 cm²
Corte: 1 de 1

08-02-2018

ID: 73575174

08-02-2018

Meio: Imprensa
Meio: Imprensa

ID: 75577520
ID: 75577520

23-06-2018
23-06-2018

País: Portugal
Period.: Diária

Meio: Imprensa

Pág: 3

Portugal
País:
Meio:
Imprensa

Cores:
3
Pág:Cor

Period.:
Portugal
País:Semanal

13,88Cor
x 11,22 cm²
Área:
Cores:

Regional
Âmbito:
Semanal
Period.:

1 de
2 x 11,22 cm²
Corte:
13,88
Área:

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Pág: 36

País: Portugal
Cores: Cor
Pág: 36
Period.: Diária
Área: 24,74 x 9,56 cm²
Cores: Cor
Âmbito: Informação Geral
Corte: 1 de 1
Área: 24,74 x 9,56 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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ID: 73768243

ID: 75846892

05-07-2018

ID: 75846892
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05-07-2018
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Meio: Imprensa

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,64 x 9,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Meio: Imprensa

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,64 x 9,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

ID: 73768243

26-02-2018

26-02-2018

Meio: Imprensa

Meio: Im

País: Portugal

País: Po

Period.: Diária

Period.:

Âmbito: Informação Geral
Âmbito:

89987

revista de
imprensa

ID: 74992753

10-05-2018

ID: 74992753

10-05-2018

Meio: Imprensa

ID: 75888957

15-07-2018
ID: 75888957

Santo Tirso

Pág: 10

País: Portugal
Pág: 10

Cores: Cor

País: Portugal

Period.: Semanal
Cores: Cor

Área: 24,00 x 12,50 cm²

Period.: Semanal

Âmbito: Regional
Área: 24,00 x 12,50 cm²

Corte: 1 de 2

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor
Meio: Imprensa

Pág: 30

Period.: Diária

Área: 8,33 x 11,94 cm²
País: Portugal

Cores: Cor

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
Period.: Diária

Área: 8,33 x 11,94 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

15-07-2018

Meio: Imprensa
Meio: Imprensa

Pavilhão municipal
Pavilhão municipal
vai ser requalificado
vai ser requalificado
Santo Tirso

O pavilhão desportivo municipal de Santo Tirso vai sofrer obras de requalificação, num inpavilhão
desportivo
municipal
de Santo Tirvestimento de 512 O
mil
euros, para
“melhorar
a
soevai
sofrer obras de
requalificação, num ineficiência energética
sustentabilidade
ambienvestimento
de 512 mil
euros, para “melhorar a
tal e económica” do
edifício, anunciou
a câmaeficiência energética e sustentabilidade ambienra municipal.
tal e económica”
edifício,
A autarquia de Santo
Tirso referedo
que
o pro- anunciou a câmaracontempla
municipal. a colocação de
jeto de intervenção
dedo
Santo
Tirso refere que o proisolamento térmico A
naautarquia
cobertura
edifício,
jeto de intervenção
contempla
a colocação de
um sistema solar fotovoltaico,
para regime
de
isolamento
térmico
na para
cobertura do edifício,
autoconsumo, e um
sistema solar
térmico
um sistema
fotovoltaico,
para regime de
produção de água quente.
Apóssolar
as obras
de reautoconsumo,
e um
qualificação, a autarquia
estima que
vai sistema
ocorrer solar térmico para
produção
de água
Após as obras de reuma “redução de 12%
no consumo
dequente.
gás natuqualificação,
a autarquia
estima que vai ocorrer
ral, de 47% no consumo
de eletricidade
do paviuma
“redução
de 12%
consumo de gás natulhão municipal”, e “de
31%
na redução
dasno
emisral, de 47% no consumo de eletricidade do pavisões de CO2”.
lhão municipal”,
e “de
31%Tirna redução das emisO pavilhão desportivo
municipal de
Santo
sões de por
CO2”.
so é utilizado diariamente
cerca de 650 pespavilhãocomo
desportivo
municipal de Santo Tirsoas para a prática de O
atividades
ginástica,
so é utilizado
diariamente por cerca de 650 pesvoleibol, andebol, voleibol
e futsal.
soas para a prática de atividades como ginástica,
voleibol, andebol, voleibol e futsal.

Meio: Imprensa
ID:

Pág: 9
75311214
Meio: Imprensa

País: Portugal

Cores: Cor
ID: 75311214
País: Portugal

Period.: Bimensal

09-08-2018

09-08-2018

Âmbito: Regional

Área: 5,39 x 12,73 cm²

01-06-2018
Pág: 9
01-06-2018
Cor
Cores:

Period.: Bimensal

Área: 5,39 x 12,73 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Corte: 1 de 1

Meio: Imprensa

Pág: 94

Portugal
País:Meio:
Imprensa

Cor94
Cores:
Pág:

Trimestral
Period.:
Portugal
País:

11,77 Cor
x 17,83 cm²
Área:Cores:

Regional
Âmbito:
Trimestral
Period.:

1 de11,77
2
Corte:
x 17,83 cm²
Área:

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

ID: 73424842

03-02-2018

ID: 73424842

Meio: Imprensa

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 15,68 x 6,73 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

03-02-2018
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Meio:
País:

Period

Âmbit
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