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Uma responsabilidade de todos!
Assinalou-se a 25 de novembro o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra 

as Mulheres, um flagelo que, em pleno século XXI, ainda arrasta as vítimas para cenários de 
pesadelo. E é importante perceber que a violência contra as mulheres não é uma realidade 
exclusiva de cenários de guerra e países de terceiro mundo. Está, muitas vezes, no nosso 
país, no nosso município, na nossa rua, na casa ao lado. 

A violência doméstica não escolhe sexo, idade, estrato social, mas a verdade é que de-
zenas de mulheres continuam a ser agredidas e assassinadas pelos cônjuges, em Portugal. 
A família deverá sempre ser o porto seguro dos cidadãos e não o que os põe em perigo. 

A Câmara de Santo Tirso está atenta a estes casos existentes no Município e empenhada 
na sensibilização para a eliminação da violência. A estabilidade e o apoio às famílias são a 
nossa prioridade. Em todas as vertentes: seja nos serviços básicos de educação, habitação 
e transportes ou, como nestes casos, ajudando a prevenir situações de risco, de vulnera-
bilidade, de saúde. É para isso que trabalhamos diariamente. 

É, exatamente, pelas medidas que temos vindo a implementar no terreno que o Obser-
vatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis considerou Santo Tirso, pelo segundo 
ano consecutivo, “Autarquia Familiarmente Responsável”. 

É tempo de mostrar às novas gerações que nenhum tipo de violência é aceitável, que 
não pode ser ignorado ou disfarçado. Mudar esse cenário é uma responsabilidade de todos, 
denunciar esses casos é uma obrigação de todos.

JOAQUIM COUTO

Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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Santo Tirso foi o primeiro conce-
lho do distrito do Porto a usufruir de 
consultas de medicina dentária no 
âmbito do Serviço Nacional de Saú-
de, e seis meses após o arranque, o 
balanço é extremamente positivo. 

Até ao início do mês de novem-
bro foram realizadas na Unidade 
de Saúde Familiar Nova Saúde, em 
Vila Nova do Campo, cerca de 1100 
consultas de medicina dentária. 
“Estamos muito orgulhosos deste 
passo”, adianta o presidente da Câ-
mara, Joaquim Couto, sublinhando: 
“Optamos por resolver o problema 
das pessoas, mesmo que isso im-
plique um investimento no nosso 
orçamento municipal”.

As consultas de medicina den-
tária da Unidade de Vila Nova do 
Campo são fruto de um acordo 
entre a Câmara de Santo Tirso e o 
Ministério da Saúde. No âmbito do 
protocolo estabelecido, o Ministé-
rio da Saúde ficou responsável pela 
contratação do médico dentista e 
assistente, enquanto que da parte 
da autarquia ficou o investimento 
no equipamento de consulta, no va-
lor de cerca de 50 mil euros. 

Projeto piloto
Santo Tirso embarcou num pro-

jeto piloto que veio “evitar deslo-
cações desnecessárias, dispendio-
sas, especialmente para as pessoas 
mais carenciadas, e penosas para 
as pessoas de idade mais avança-
da e/ou mais vulneráveis”, adianta 
a ARS – Norte.

“Santo Tirso é um bom exemplo 
da abertura que as autarquias têm 
tido a este tipo de projeto, ao su-
portar este investimento, o que per-
mitiu andar mais rápido e colocar 
este projeto no terreno mais cedo”, 
dava conta o secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, Fernando Araú-
jo, no arranque da medida. 

Recorde-se que as consultas são 
gratuitas para os utentes isentos 
do pagamento da taxa moderado-
ra, enquanto os restantes pagam 
o equivalente a uma consulta de 
clínica geral.

O Hospital de Santo Tirso já 
tem disponível um servi-
ço totalmente gratuito de 
medicina dentária desti-

nado a pessoas com carências eco-
nómicas. Está a funcionar desde o 
final de novembro e irá abranger en-
tre 12 a 15 mil pessoas do concelho.

“É mais um serviço que a Câma-
ra garante à população, no âmbito 
daquela que tem sido a nossa po-
lítica de coesão social e de criação 
de amortecedores sociais”, referiu 
o presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Joaquim Couto, durante a 
inauguração. O autarca considera 
tratar-se de um serviço “muito im-
portante” para a população, dada a 
quase inexistência de medicina den-

tária no Serviço Nacional de Saúde. 
O novo serviço de medicina den-

tária do Hospital é fruto de um pro-
tocolo com a CESPU – Cooperati-
va de Ensino Superior Politécnico 
e Universitário e o Centro Hospita-
lar do Médio Ave (CHMA). A Câma-
ra assume assim os custos com as 
consultas de modo a torná-las gra-
tuitas para a população com cons-
trangimentos económicos. À CESPU, 
competiu a instalação das cadei-
ras e dos médicos dentistas, bem 
como todo o material associado e 
ao Centro Hospitalar do Médio Ave 
a cedência das instalações.

Esta é, de resto, uma situação na 
qual a Câmara se tem empenhado 
sendo que, para além do serviço 

agora inaugurado, o concelho já 
dispõe de uma consulta de medi-
cina dentária na Unidade de Saúde 
Familiar de S. Martinho do Campo.

Para Almeida Dias, presidente da 
CESPU, esta é uma parceria de” par-
ticular interesse”. “Estarmos agora 
em Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de 
Famalicão coincide com o facto de 
um dos nossos polos [de ensino] ser 
no Vale do Ave, logo é uma mais-va-
lia na nossa relação com os agen-
tes de saúde da região”, continuou. 
Já António Barbosa, presidente do 
CHMA, destaca a “natureza social” 
do protocolo e a participação do 
hospital de forma a “facilitar a ins-
talação e as consultas”.

O serviço de medicina dentária 

está localizado na ala de consultas 
externas e tem duas cadeiras dis-
poníveis. O acordo de cooperação 
prevê que o Município possa reali-
zar até 1500 consultas durante um 
ano. Os utentes com isenção por 
insuficiência económica inscritos 
nos Agrupamentos de Centros de 
Saúde de Santo Tirso/Trofa devem 
dirigir-se à Divisão da Ação Social 
da Câmara Municipal, para procede-
rem ao pedido de marcação.

O presidente da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, Joaquim Couto, 
revelou ainda que a autarquia se 
encontra a negociar com o Ministé-
rio da Saúde a instalação de mais 
uma cadeira de dentista, noutro 
centro de saúde do concelho. 

Centro Hospilatar do Médio Ave tem duas cadeiras de dentista instaladas

Grande 
afluência
em Vila Nova 
do Campo

População com carências económicas acede ao serviço de forma gratuita

Câmara garante 
consultas de dentista no 
Hospital de Santo Tirso
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O ministro Adjunto e da Eco-
nomia, Pedro Siza Vieira, 
e o presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, Joaquim 

Couto, inauguraram um investimen-
to de dois milhões de euros na Zona 
Empresarial da Ermida, no passado 
dia 16. “Temos empresas em Portu-
gal que, como a Sopsa, estão com 
confiança no seu futuro e, por essa 
via, estão a ajudar-nos a criar em-
pregos de qualidade e a fixar popu-

lação”, elogiou o governante, du-
rante a visita às novas instalações 
da empresa. 

Referência no mercado dos con-
tentores enterrados e semienterra-
dos para resíduos sólidos Urbanos, 
a Sopsa Eco Innovation tem vindo a 
reforçar a presença a nível interna-
cional com soluções inovadoras e, 
depois de um investimento de dois 
milhões de euros, instalou-se em 
Santo Tirso, vinda da Maia. “O Mu-

nicípio de Santo Tirso ofereceu-nos 
condições de logística e de acessi-
bilidades”, explicou aos jornalistas 
o CEO da empresa, Pedro Costa. 
Apoios que, garante, “foram deci-
sivos para a decisão de investimen-
to” na Zona Empresarial da Ermida.

Já o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso destacou a 
importância da instalação da em-
presa numa zona industrial construí-
da de raiz, de acordo com as neces-

sidades das empresas e com uma 
localização privilegiada. Joaquim 
Couto disse acreditar tratar-se de 
um “caso de sucesso” e apontou a 
Sopsa como “um exemplo de boas 
práticas empresariais, empenhada 
na sustentabilidade ambiental e 
apostando fortemente na investiga-
ção, desenvolvimento e procura por 
soluções inovadoras, fundamentais 
para o crescimento e diferenciação 
das empresas”.

Relembrando “a dinâmica de atra-
ção de investimentos do concelho”, 
o autarca recordou também que 
Santo Tirso “é o 25º Município mais 
exportador do país”. “Nos últimos 
cinco anos, foram investidos mais 
de 200 milhões de euros em Santo 
Tirso, mais de 1000 empresas foram 
criadas e cerca de 30 beneficiaram 
do estatuto de Projeto de Interesse 
Municipal que concede benefícios 
fiscais aos investidores”, enfatizou.

LMA no roteiro
Sediada em Rebordões, a LMA re-

cebeu também a visita do ministro 
Adjunto e da Economia, Pedro Siza 
Vieira, no dia 16 de novembro. Pro-
dutora de malhas e tecidos de fibras 
sintéticas com várias funcionalida-
des e altos níveis de qualidade, a 
LMA nasceu em 1995 e ultrapassou 
a grande crise do setor têxtil, recu-
perando os níveis de venda e apos-
tando em novas áreas.

As suas malhas são utilizadas por 
atletas de alta competição, por cor-
pos de bombeiros e exércitos euro-
peus e algumas das marcas de maior 
renome no mundo. Recentemente 
marcou presença na Baltic Fashion 

& Textile, a maior feira têxtil dos Es-
tados Bálticos e na Première Vision 
Paris como mostra da “capacidade 
inovadora” da indústria.

A reciclagem tem sido uma aposta 
da empresa que acredita ter desen-
volvido uma das malhas mais amigas 
do ambiente que, entre outros com-
ponentes, inclui poliéster reciclado 
de alta qualidade feito de materiais 
100 por cento reciclados de garrafas 
de plástico e plástico capturado do 
mar. É hipoalergénica, térmica, pre-
serva os recursos naturais e reduz o 
desperdício de água.

Com 50 trabalhadores, a LMA 
faturou em 2017 nove milhões de 
euros.

A SOPSA mudou as suas instalações da Maia para Santo Tirso

Visita do ministro da Economia à LMA

Ministro inaugura 
investimento 
de dois milhões
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Pedro Siza Vieira viu em Santo 
Tirso “um bom pronuncio” do ca-
minho que o país está a percorrer 
ao nível de desenvolvimento econó-
mico e sublinhou “ser muito interes-
sante ver a vitalidade de uma cida-
de que, com uma história milenar, 
consegue, ainda assim, projetar-se 
no futuro com esta pujança”.

A Sopsa tem atualmente 32 pos-
tos de trabalho, um volume de ne-
gócios de cerca de quatro milhões 
de euros, em 2017, valor que a di-
reção acredita que vá subir com a 
melhoria de condições de trabalho 
inerentes às novas instalações.

A visita seguiu, depois, para a 
LMA, empresa sediada em Rebor-
dões e produtora de malhas e teci-
dos de fibras sintéticas com várias 
funcionalidades e altos níveis de 
qualidade.

Especializada no fabrico de teci-
dos para as grandes marcas de des-
porto e outdoor, as quais absorvem 
90 por cento das vendas, a LMA for-
nece marcas como Champions, Ken-
zo, Kwai ou Mammut e usa também 
a fibra Sequal (poliéster reciclado 
de garrafas de plástico recolhidos 
no Mediterrâneo) na produção de 
malhas, designadamente para a 
marca de banho francesa Frescobol.

O secretário de Estado da 
Internacionalização, Eu-
rico Brilhante Dias, este-
ve de visita a Santo Tir-

so, onde veio conhecer uma das 
maiores empresas do Município, 
a Casfil. Acompanhado pelo fun-
dador da empresa, Brilhante Dias 
mostrou-se visivelmente agradado 
com a qualidade e com a aposta na 
exportação. 

Durante a visita, o presidente 
da Câmara Municipal de Santo Tir-
so, Joaquim Couto, sublinhou que 
empresas como a Casfil “são um 
exemplo a seguir”, pela capacidade 
de “criar condições para se reinven-
tar, apostar em mercados em cres-
cimento e ser bem-sucedido” algo 
que acredita ter também um papel 
importante “na melhoria do nível 
de vida das famílias da região”. 

Originalmente sediada em Vila 
das Aves, em 2015 a Casfil avançou 
com o investimento na nova unida-
de produtiva, na Zona Empresarial 
da Ermida que impulsionou a fatu-
ração e aumentou a presença no 
mercado externo.

Luís Ferreira Pinto, fundador da 
empresa, recebeu ainda, das mãos 
do presidente da Câmara de Santo 
Tirso e do secretário de Estado, a 
placa que atesta a Casfil como Pro-
jeto de Interesse Municipal. Esta é 

uma distinção que atribui benefí-
cios fiscais às empresas, nomea-
damente reduções que abrangem 
as licenças municipais, taxa muni-
cipal de urbanização (TMU), Derra-
ma, e o Imposto Municipal sobre a 
Transmissão Onerosa de Imóveis 
(IMT) e IMI. 

Referência
Tendo iniciado atividade em 

1981, a Casfil é hoje uma referên-
cia na conceção, desenvolvimento 

e produção de filmes e embalagens 
flexíveis. Atualmente conta com 351 
funcionários e com 90 por cento de 
exportação. A produção divide-se 
pelas duas unidades industriais, 
em Vila das Aves e em Santo Tir-
so, numa área de 55 mil metros 
quadrados. 

Com uma aposta constante na 
otimização e melhoria contínua da 
tecnologia e com os olhos postos 
na expansão da capacidade de pro-
dução, a Casfil oferece uma ampla 

gama de filmes flexíveis de BOPP 
(polipropileno biorientado), CPP 
(polipropileno cast), LLDPE (polie-
tileno linear de baixa densidade), 
LDPE (polietileno de baixa densida-
de) e de média e alta barreira, que 
cobrem a maior parte das necessi-
dades de embalagem da indústria.

Ao longo dos anos a Casfil rece-
beu várias distinções como a atri-
buição, pela revista Exame, do “Me-
lhor Desempenho no Setor Químico 
Português” em 2006 e 2010.

1.
Localização privilegiada. Próximo 
dos principais centros urbanos do 
Norte do país como o Porto, Braga 
ou Guimarães. Servido pela A3 e A41 
e a poucos minutos do aeroporto do 
Porto e do porto de Leixões.

2.
Pacote de benefícios fiscais para no-
vas empresas ou empresas em expan-
são que incluem redução ou isenção 
de taxas associadas ao licenciamento 

e construção, Derrama, Imposto Mu-
nicipal sobre a Transmissão Onerosa 
de Imóveis (IMT) e Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI).

3.  
Oferta de solo industrial servido 
por um conjunto completo de re-
des infraestruturais e com boas 
acessibilidades.

4.
Santo Tirso Go Business, um geopor-
tal empresarial, de utilização gratui-

ta, que permite a localização, identi-
ficação e caraterização das empresas 
existentes e dos espaços disponíveis 
para investimento.

5. 
Invest Santo Tirso que alia as fun-
ções de gabinete de apoio ao inves-
tidor e dinamização económica do 
concelho. Presta apoio às empresas, 
acompanha projetos e desenvolve 
ações relevantes para o setor.

6. 
Concurso de ideias Santo Tirso Em-
preende, programa de apoio ao em-
preendedorismo que pretende impul-
sionar ideias de negócio e a criação 
de novas empresas no município nas 
áreas do design; moda e design de 
moda e produtos e serviços turísticos.

7.
Atlantic Youth creative Hubs (AYCH) – 
Santo Tirso é o representante Nacio-
nal no projeto que visa a promoção do 
empreendedorismo e emprego jovem.

A SOPSA mudou as suas instalações da Maia para Santo Tirso Secretário de Estado da Internacionalização, o administrador da Casfil e o presidente da Câmara de Santo Tirso

Sete razões para investir em Santo Tirso

Secretário de Estado 
da Internacionalização 
visitou Casfil
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A Câmara de Santo Tirso 
aprovou, em reunião ex-
traordinária do executivo 
municipal no dia 21 de no-

vembro, o Orçamento para 2019. 
Num valor global de 50,9 milhões 
de euros, as Grandes Opções do 
Plano e Orçamento refletem a apos-
ta política em setores como o am-
biente, a coesão social, a economia 
e a governança, não esquecendo as 
freguesias, para as quais são trans-
feridos 1,6 milhões de euros, para 
além do 1,1 milhão de euros que são 
transferidos pelo Estado. 

“O orçamento que vai continuar 
a mudar Santo Tirso é rigoroso e 
responsável, mas é também am-
bicioso” e prevê o reforço da “am-
bição infraestrutural para o Mu-
nicípio”, segundo o presidente da 
Câmara, Joaquim Couto, contem-
plando obras em fase de conclu-
são, projetos em curso, ou previstos 
serem concluídos no próximo ano 
e seguintes.

No capítulo da governança, Joa-

quim Couto sublinhou o esforço da 
Câmara em apoiar as juntas de fre-
guesia. Assim, para além do inves-
timento direto em obras dispersas 
por todo o concelho, a autarquia vai 
transferir 1,6 milhões de euros para 
as freguesias, mais meio milhão do 
que o próprio Estado. 

“Vamos manter os apoios finan-
ceiros extraordinários às juntas de 
freguesia, pese embora não termos 
de o fazer, em respeito pela auto-
nomia administrativa e financeira 
das duas autarquias, bem como 
manter os acordos de execução e 
a delegação de competências”, de-
fendeu o presidente da Câmara de 
Santo Tirso.

Joaquim Couto espera que o or-
çamento, no valor global de 50,9 
milhões de euros, suba no decorrer 
do próximo ano, tendo em conta os 
mais de quatro milhões que são es-
perados por via do Orçamento do 
Estado e dos fundos comunitários.  

Ao longo de 2019, detalhou o 
autarca, “o Orçamento terá de ser, 

naturalmente, revisto em alta, para 
acomodar o financiamento comuni-
tário, para executar, entre outros 
projetos, a requalificação das Áreas 
de Acolhimento do Alto da Cruz e da 
Ermida, e também as verbas a que 
o Estado está obrigado, oriundas 
do Fundo de Equilíbrio Financeiro”.

 
Ambição

O documento previsional para 
2019 reforça, exatamente, a ambi-
ção infraestrutural para o Municí-
pio, contemplando um vasto con-
junto de obras e projetos. É o caso 
da construção de uma pista de atle-
tismo; da ligação de Vila Nova do 
Campo à Estação de Caminhos de 
Ferro de Lordelo; da segunda fase 
da requalificação da EM513, em Vi-
larinho; do Mercado Municipal; da 
criação do Parque Silvestre do Ver-
deal, em Vila das Aves e S. Tomé de 
Negrelos; da Casa da Juventude, no 
Parque do Ribeiro do Matadouro 
que irá, também, ser ampliado; da 
requalificação do nó de Frádegas 

e da reabilitação das estações de 
caminhos de ferro de Santo Tirso e 
Vila das Aves, para acolher alguns 
serviços municipais e prestar um 
melhor serviço à população.

Relativamente ao endividamento, 
as Grandes Opções do Plano e Orça-
mento para 2019 apontam para uma 
diminuição da dívida de muito longo 
prazo da autarquia, de 30 para 29 
milhões. Em termos de poupança, 
prevê-se que o valor atinja os 3,9 
milhões de euros que serão aplica-
dos em despesa de capital. 

Com a diminuição da carga fiscal 
já aprovada, nomeadamente redu-
ções ao nível do IMI, IMT e Derrama, 
o presidente da Câmara de Santo 
Tirso lembrou ainda a forte contri-
buição da autarquia para “a dina-
mização da economia local”, dado 
que 60 por cento dos fornecedores 
têm sede no Município. Além disso, 
acrescentou, “temos vindo a dimi-
nuir o prazo médio de pagamento 
aos fornecedores”, que, atualmen-
te, se situa, em média, em 20 dias. 

Com a época de exames à por-
ta, a Biblioteca Municipal de San-
to Tirso está a funcionar com um 
horário mais alargado, de modo a 
apoiar os muitos estudantes que 
utilizam o espaço. A iniciativa 
foi um sucesso em anos anterio-
res e, por isso, a Câmara decidiu 
repeti-la.

Desde o dia 3 de dezembro e até 
ao dia 1 de fevereiro, a Biblioteca 
Municipal de Santo Tirso está aber-
ta das 9h00 às 20h00 nos dias 
úteis e, aos sábados, das 14h00 
às 18h00. Depois de, nas épocas 
de exame anteriores, o alargamen-
to ter sido uma mais valia para os 
estudantes que procuram um es-
paço público de apoio ao estudo, 
volta, agora, a ser aplicado.

Localizada na Rua Gross-Ums-
tadt, na Quinta de Geão, a Biblio-
teca Municipal de Santo Tirso dis-
põe de vários espaços e serviços 
que incluem sala de leitura, sala 
multimédia, secção de adultos e 
infanto-juvenil, apoio à pesquisa, 
entre outros serviços.

Números
Durante o ano de 2017, a Bi-

blioteca Municipal de Santo Tir-
so registou uma afluência de 75 
mil pessoas. No primeiro semestre 
deste ano, já foram registadas 45 
070 entradas, sendo um dos equi-
pamentos culturais com maior re-
gisto de utilizadores, não só para 
visitas a exposições, concertos e 
outras atividades culturais que ali 
decorrem, mas também por estu-
dantes que utilizam o equipamento 
para se prepararem para os exa-
mes escolares.

Transferências da Câmara para as freguesias superiores às do Orçamento do Estado

Biblioteca 
alarga 
horário

Orçamento 2019 
aposta nas 
infraestruturas
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P elo segundo ano consecuti-
vo, a Câmara Municipal de 
Santo Tirso recebeu a dis-
tinção de “Autarquia Fami-

liarmente responsável”, atribuída 
pelo Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis.

A lista de galardoados inclui, 
este ano, 70 municípios que adotam 
medidas facilitadoras às famílias, 
promovendo o emprego e a estabi-
lidade social. A política de Ação So-
cial e de apoio à população levada 
a cabo pela Câmara de Santo Tirso, 
como ferramenta de prevenção de 
situações de risco, de vulnerabilida-
de e de favorecimento de um tecido 
social coeso tem-se revelado bem-
-sucedida e este reconhecimento é 
exemplo disso mesmo. 

As políticas de Ação Social e de 
apoio à população levadas a cabo 
pela Câmara de Santo Tirso, como 
ferramenta de prevenção de situa-
ções de risco, de vulnerabilidade e 
de favorecimento de um tecido so-
cial coeso voltaram a ser reconhe-
cidas pelo Observatório das Autar-
quias Familiarmente Responsáveis.

Na cerimónia de entrega do ga-
lardão, que decorreu no passado 
dia 21, em Coimbra, o vereador 

Adjunto e da Coesão Social, José 
Pedro Machado, referiu que “é um 
orgulho para o Município de Santo 
Tirso voltar a ser considerado fami-
liarmente responsável”, até porque, 
recorda, “têm sido implementadas 
medidas na área da emergência so-
cial, na redução de impostos, no 
apoio à saúde e à educação, com 
impactos muito positivos na quali-
dade de vida da população”.

Vacinação infantil, transportes e 
refeições escolares saudáveis; Sub-
sídio Municipal ao Arrendamento; 
Plano Municipal de Emergência So-

cial, redução de impostos; consultas 
de medicina dentária em Vila Nova 
do Campo e no Hospital de Santo 
Tirso; Cheque Escolar e o Programa 
de Desporto Adaptado, são alguns 
exemplos da capacidade da Câmara 

Municipal em criar apoios para os 
mais carenciados, mas, ao mesmo 
tempo, apoiar a população em geral.

Depois de, em 2017, Santo Tirso 
ter sido o único concelho da Área 
Metropolitana do Porto a ser dis-

tinguido com a bandeira verde en-
tregue às Autarquias Familiarmen-
te Responsáveis, este ano houve 
apenas mais dois concelhos que 
receberam a distinção, a par de 
Santo Tirso. 

Os requisitos são claros: ser in-
clusivo, sensível em questões de 
saúde e para todos os cidadãos. É 
por esta filosofia que todos os 55 
municípios que integram a Rede de 
Municípios Saudáveis se regem. 
Santo Tirso é um dos municípios 
que viu, recentemente, a sua can-
didatura aprovada e consequente 
integração na rede.

A promoção da saúde como 
prioridade da agenda política é 
uma característica comum a todos 
os membros e as medidas que têm 
sido implementadas no concelho 
não passaram despercebidas. O 
vice-presidente da Câmara Muni-
cipal, Alberto Costa, que recebeu a 
bandeira de “Santo Tirso, Município 
Saudável”, acredita tratar-se do “re-
conhecimento do trabalho que está 
a ser realizado no âmbito da saúde 

e da atividade física”.
Hábitos de vida saudáveis es-

tão, aos poucos, a ser enraizados 
no concelho pela mão de medidas 
como o Plano Municipal de Saúde, 
o Plano Municipal de Mobilidade 
Sustentável ou o programa Santo 
Tirso Ativo que atuam no dia a dia 
da população e promovem a edu-
cação para a saúde.

Exemplo disso são também, des-
taca o vice-presidente, “a promo-
ção da alimentação saudável, com 
ementas e lanches saudáveis nas 
escolas, a iniciativa «O ciclismo vai 
à escola”, o apoio à dislexia e ao 
daltonismo aos alunos do 1º ciclo, 
ou as aulas de ginástica gratuitas 
para os seniores do Município e 
para a população com deficiência”.

A integração na Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis é, por isso, 

vista com entusiasmo pelo vice-pre-
sidente da Câmara que defende que 
“faz todo o sentido que Santo Tirso 
faça parte deste organismo que tem 
por objetivo a troca de experiências 
e a partilha de conhecimento, para 
que se possa evoluir”. 

Depois de participar no VII Fó-
rum da Rede de Municípios Saudá-
veis, que decorreu nos Açores, a 
26 de outubro, Alberto Costa ga-
rantiu que “a Câmara continuará a 
trabalhar nesta área”, até porque “a 
saúde é um fator determinante para 
a qualidade de vida das pessoas”.

A Rede Portuguesa de Muni-
cípios Saudáveis, constituída em 
1997, é uma associação de municí-
pios cuja missão passa por apoiar 
o desenvolvimento do projeto Ci-
dades Saudáveis nos municípios 
aderentes.  Câmara está a fazer trabalho na área da saúde e do exercício físico

Algumas das medidas de apoio às famílias destinam-se à população em geral

O Observatório das Autar-
quias Familiarmente Respon-
sáveis avalia iniciativas dos 
municípios em 12 áreas, entre 
as quais o apoio prestado 
à maternidade e paternida-
de, o apoio às famílias com 
necessidades especiais, 
medidas de conciliação entre 
trabalho e família, serviços 
básicos, educação, habitação, 
transportes, saúde, cultura, 
desporto e tempo livre e 
participação social.

CRITÉRIOS

Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis distingue Município

Santo Tirso, 
amigo das famílias

Rede de Municípios saudáveis: Candidatura aceite!
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Uma jovem estudante envia 
fotografias em poses sen-
suais e algumas sem rou-
pa ao namorado. Ele par-

tilha-as na internet e, de repente, 
já toda a escola fala no assunto. O 
tema retratado num dos sketches 
dramatizados nas escolas do con-
celho pelo Grupo de Teatro Avis-
cena, a propósito do Dia da Elimi-
nação da Violência Contra as Mu-
lheres, é apenas um dos cenários 
à qual as mulheres estão sujeitas. 
Empenhada em mudar mentalida-
des e contribuir para a eliminação 
de um problema que se arrasta há 
gerações, a Câmara Municipal de 
Santo Tirso, em parceria com a rede 
Social e a Irmandade da Santa Casa 
da Misericórdia, levou a cabo um 
conjunto de iniciativas de sensibi-
lização para a violência contra as 
mulheres.

A ação em questão foi feita nas 
Escolas Secundária D. Afonso Henri-
ques, Profissional Cidenai e Institu-
to Nun’Alvres e dirigida aos alunos 
do 11º e 12º anos, de modo a levar 
o tema para o debate nas salas de 
aula, promovido por técnicos da 
especialidade. 

Stalking, discriminação, crimes 
sexuais, bullying, violência domés-
tica, agressões físicas e verbais são 
apenas alguns dos tipos de violên-
cia a que as mulheres estão sujei-
tas diariamente e que, em muitos 
casos, resultam na morte da vítima. 

“Uma menina não” é o nome da 
exposição que esteve patente no 
Tribunal de Santo Tirso e que abor-
dou os estereótipos em torno do 
comportamento feminino e do que 
a mulher pode ou não fazer.

O resultado é um conjunto de 
trabalhos de Rosário Pinheiro, que 
ilustram as respostas dadas por 
mulheres portuguesas entre os 15 
e os 60 anos à questão: “O que já 
te disseram que não podias fazer 
ou tinhas que fazer só por seres 
menina/mulher?”

“Femina”, dramatizada pelo Gru-
po de Teatro Aviscena foi outra das 
apostas para a sensibilização. Uma 
peça que percorreu o dia a dia de 
um escritório onde ser uma traba-
lhadora dedicada não garante o re-
conhecimento e respeito devido e 
é uma chamada de atenção para o 
papel da mulher na sociedade atual.

A violência contra as mulheres 

é um problema social que não é 
novo, mas que continua cercado 
por alguns tabus e onde a vergo-
nha leva muitas vezes ao silêncio 
e à aceitação.

Cônjuge é o principal agressor
O perfil da vítima de violência 

em Santo Tirso é claro: Mulheres 
entre os 40 e os 50 anos, casa-
das ou a viver em união de facto 
e com filhos. Têm baixa escolari-
dade, trabalham por conta de ou-
trem em profissões pouco qualifi-
cadas e residem nos dois princi-
pais centros urbanos do concelho. 
Os problemas associados ao con-
sumo de álcool estão, na maioria 
dos casos, na origem de agressões 
com predomínio de violência física 
e psicológica.

Em 2017, foram sinalizadas à PSP 
e GNR 112 casos de violência do-
méstica no concelho, 108 dos quais 
contra mulheres. Um universo de 
menos 37 casos do que no ano an-
terior. Em 50 por cento dos casos 
registados, as vítimas fazem parte 
do grande grupo de trabalhadores 
de serviços pessoais, de proteção e 
segurança e vendedores. Ainda as-

sim, os especialistas em atividades 
intelectuais e científicas somam, 
assim como as atividades adminis-
trativas, 7,7 por cento dos casos. O 
1º ciclo do ensino básico aparece 
como o nível de escolaridade mais 
afetado, mas são também regista-
das vítimas com o Ensino Secundá-
rio e com o Ensino Superior.

A violência sexual regista quatro 
casos e, juntamente com a violência 
verbal e a económica é o tipo me-
nos comum em oposição à violên-
cia física, psicológica e social que 
surgem no topo da lista. Em todos 
os casos, o agressor é alguém pró-
ximo da vítima, sendo o cônjuge o 
responsável pelo ataque na maior 
parte dos casos.

Estes são números que apenas 
dizem respeito às situações com 
participação nas autoridades, es-
timando-se que os números reais 
podem ser consideravelmente su-
periores. Segundo a UMAR, União 
de Mulheres Alternativa e Respos-
ta, só este ano foram assassina-
das 21 mulheres em contexto de 
violência doméstica em Portugal, 
cujos níveis de violência continuam 
a aumentar.

A Câmara de Santo Tirso aprovou, 
por unanimidade em sede de reunião 
do executivo municipal, um relatório 
de partilha que prevê regularizar, em 
definitivo, todos os processos pen-
dentes desde a criação do Município 
da Trofa, em novembro de 1998.   

A proposta de relatório pode co-
locar um ponto final nos problemas 
que a população da Trofa vive, face 
a uma indefinição relativamente a 
bens imóveis do domínio público e 
privado, arruamentos, parques, pra-
ças, escolas, processos de obras, 
entre muitos outros assuntos. 

Para além deste relatório preten-
der resolver os problemas criados 
em torno da criação do Município da 
Trofa, ele é também obrigatório por 
lei. Conforme estabelece a Lei 48/99, 
de 16 de junho, “a Câmara de cada 
um dos Municípios de origem e a co-
missão instaladora do novo Municí-
pio devem elaborar relatórios des-
criminando por categoria os bens, 
as universalidades, os direitos e as 
obrigações que, no seu entender, 
devem ser objeto de transmissão”.

Essa obrigação decorrente da 
lei tem sido, aliás, repetida e reco-
mendada nas várias inspeções da 
Direção-Geral das Autarquias Locais 
(DGAL) e nos pareceres técnicos dos 
Revisores Oficiais de Conta. 

O problema surge porque, à data 
da criação do concelho da Trofa, não 
foi feito, de imediato, um relatório de 
partilha. Atualmente, 20 anos depois, 
há edifícios situados na Trofa, mas 
que continuam registados na Conser-
vatória do Registo Predial de Santo 
Tirso. No âmbito deste relatório de 
partilhas, a dívida da Trofa a Santo 
situa-se nos 8,8 milhões de euros. 

Paralelamente a este processo 
do relatório de partilhas, correm 
ainda outros dois processos ine-
rentes à criação do novo concelho. 
O primeiro refere-se ao incumpri-
mento, por parte da Trofa, de um 
protocolo de acordo que tinha como 
objeto fornecer serviços técnicos, 
humanos e materiais necessários 
à data da formação do Município. 
O segundo está dependente da As-
sembleia da República e está rela-
cionado com a definição dos limites 
territoriais de cada Município. 

Tribunal de Santo Tirso teve patente uma exposição sobre o tema da violência doméstica

Santo Tirso sensibiliza 
para violência contra 
as mulheres 

Lei obriga 
apresentação 
de relatório 
de partilhas 
à Trofa
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T em por objetivo facilitar o re-
lacionamento entre o muní-
cipe e os diversos serviços 
da Câmara. O antigo Balcão 

Único deu lugar ao Espaço do Mu-
nícipe, em instalações renovadas e 
com mais serviços disponíveis. “O 
atendimento às pessoas e a proxi-
midade que queremos manter com 
a população na resolução dos seus 
problemas sempre foi uma questão 
prioritária para a Câmara de Santo 
Tirso”, argumenta o presidente da 
autarquia, Joaquim Couto. Foi nesta 
perspetiva, continua, que surgiu o 
projeto de alargamento e melhora-
mento do agora denominado Espa-

ço do Munícipe.
Localizado nas antigas instalações 

da Loja Interativa do Turismo, edifí-
cio contíguo ao da Câmara, o equipa-
mento ocupa uma área de 295 metros 
quadrados, totalmente renovada.

Com seis balcões de atendimento 
ao público, mais um do que antiga-
mente, duas receções e um total de 
22 postos de trabalho de backoffice, 
o novo Espaço do Munícipe oferece, 
também, mais serviços à população. 

Segundo Joaquim Couto, “houve 
a intenção de melhorar as condições 
de atendimento”, mas também “au-
mentar o tipo de serviços prestados 
às pessoas”. “A avaliação geral dos 
utilizadores do antigo Balcão Único 
já era muito positiva [ver caixa], mas 
queremos sempre melhorar”, alude o 
presidente da Câmara de Santo Tirso. 

Um dos serviços que passou a 
estar disponível no Espaço do Muní-
cipe prende-se com a possibilidade 

do pagamento. Desde a sua entrada 
em funcionamento, as pessoas não 
necessitam de se deslocar ao servi-
ço de tesouraria, eliminando tempos 
de espera e deslocações de serviço 
em serviço.

O Espaço do Munícipe oferece 
cerca de 30 serviços, contemplando 
áreas que vão desde o urbanismo à 
ação social, passando pelo despor-
to, educação e proteção civil. Aqui, 
por exemplo, é possível pedir a atri-

buição de vacinas gratuitas, aderir 
ao programa SOS Casa, solicitar li-
cenças de publicidade ou atribuição 
de bolsa escolar, requerer licenças 
de espetáculos ou concessão de 
aluguer de jazigos. 

A par da melhoria dos serviços 
prestados, também o horário de 
atendimento foi alargado: de se-
gunda a quinta-feira funciona das 
09h00 às 17h30, à sexta-feira está 
aberto entre as 09h00 e as 14h00.

“O melhor barómetro do sucesso 
desta parceria é termos a funcionar 
o segundo Curso Técnico Superior 
Profissional do ISEP”. Foi desta for-
ma que o presidente da Câmara de 
Santo Tirso, Joaquim Couto, se re-
feriu ao arranque do Curso Técnico 
Superior Profissional de Automação, 
Robótica e Controlo Industrial do 
Instituto Superior de Engenharia do 
Porto (ISEP), a decorrer na Fábrica 
de Santo Thyrso.

Resultado do protocolo de cola-
boração assinado entre o ISEP, a Câ-
mara Municipal e o Agrupamento de 
Escolas Tomaz Pelayo, em 2017, este 
é o segundo curso a funcionar em 
Santo Tirso, depois de no ano letivo 
anterior terem iniciado as aulas de 
Tecnologia Mecânica – Engenharia 

Mecânica e Mecânica Automóvel, 
que atualmente se mantêm. 

“A nossa intenção é trabalhar no 
sentido de aprofundar a colabora-
ção para que possamos ter uma 

oferta formativa maior, alargada 
a outras áreas e noutros formatos 
como o pós-laboral”, garantiu o au-
tarca, no arranque do curso, que de-
correu no dia 7 de novembro. 

Presente no arranque do Cur-
so Técnico Superior Professional 
de Automação, Robótica e Contro-
lo Industrial, a presidente do ISEP, 
Maria João Viamonte, explicou que 
o Instituto “procura adaptar a for-
mação às necessidades concretas 
do mercado de trabalho” e adiantou 
haver “várias áreas” que podem ser 
exploradas. “Uma das que tem tido 
grande procura é a de desenvolvi-
mento de software”, detalhou. Ain-
da assim, acredita que a hipótese 
de alargar a parceria a uma maior 
oferta formativa “é uma análise que 
será feita”.

A favor do alargamento está, tam-
bém, o diretor do Agrupamento de 
Escolas Tomaz Pelayo, Fernando Al-
meida, que reforçou que “o concelho 

tem muitos alunos que terminam o 
ensino secundário em vias profis-
sionalizantes”, o que aumenta a im-
portância de que a “oferta formativa 
possa ser alargada”.

Atualmente, cerca de 50 alunos 
do ISEP recebem formação em San-
to Tirso, duas turmas de Tecnologia 
Mecânica – Engenharia Mecânica e 
Mecânica Automóvel, e o primeiro 
ano de Automação, Robótica e Con-
trolo Industrial.

Os Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais são uma formação de 
Ensino Superior de dois anos leti-
vos, apostando numa componente 
muito ligada ao mundo real de tra-
balho, dado que no último semes-
tre, o aluno é colocado em estágio 
numa empresa ou organização.

Há cerca de 30 serviços que podem ser tratados no Espaço do Munícipe

Aulas funcionam na Fábrica de Santo Thyrso

Segundo os últimos dados 
de avaliação do Espaço do 
Munícipe, 95 por cento dos 
utilizadores classifica o 
serviço prestado de “bom” 
e “muito bom”. Os núme-
ros revelam, ainda, que os 
principais assuntos tratados 
neste espaço são referentes 
a licenciamento de urbanis-
mo; eventos publicidade e 
ocupação do espaço público; 
inscrições no programa Mimar 
e pagamentos diversos. 

AVALIAÇÃO POSITIVA

Câmara melhora espaço 
dedicado ao munícipe

ISEP tem segundo curso superior a funcionar
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Que avaliação já é possível 
fazer deste segundo 
mandato como presidente  
da Junta?
Uma parte do primeiro mandato 
foi um tempo para organizar 
a agregação das freguesias – 
Lamelas e Guimarei. No primei-
ro mandato, tivemos também 
grandes obras de infraestruturas 
de saneamento, tão importantes 
e necessárias, instaladas em 
quase 100 por cento da fregue-
sia, que obrigaram a adiar a 
execução de alguns projetos de 
melhoramentos da rede viária. 
Assim sendo, neste segundo 
mandato estamos a dar continui-
dade a alguns projetos iniciados 
e/ou planeados no mandato 
anterior. Já no presente mandato, 
foram executadas outras obras, 
principalmente na área das 
acessibilidades: pavimentação 
das Ruas da Veiga, da Ribeira, 

do Cadete e pavimentação de 
pequenos largos (Fonte de Cima, 
Travessa das Agrelas, Traves-
sa de Vilar…). Neste contexto, 
temos de salientar a grande 
colaboração que tem havido 
entre a Câmara Municipal e a 
Junta de Freguesia de Lamelas e 
Guimarei. Sem o apoio técnico e 
financeiro da Câmara Municipal 
a maioria destes projetos não 
seriam concretizados.

Quais os objetivos até ao 
final do mandato?
No final deste mandato, quere-
mos ter as todas as ruas pavi-
mentadas e com condições de 
normal circulação de trânsito. 
Nesta área, o maior objetivo é 
concluir o alargamento e a pavi-
mentação da Rua da Degodinha. 
Trata-se de uma via estruturan-
te para Guimarei e é essencial 
para uma grande parte da sua 

população, nomeadamente a 
possibilidade de ter o serviço 
de transportes coletivos mais 
próximo de casa. Mas também 
aqui, é imprescindível a colabo-
ração da Câmara. É uma obra de 
grande dimensão e que implica 
um investimento considerável. Já 
colocámos o assunto à Câmara 
e tudo está encaminhado para 
que o projeto se concretize. 
Outra obra para este mandato 
é a beneficiação do edifício da 
Junta de Freguesia, em Guimarei. 
É um monumento centenário que 
tem de ser preservado. A floresta 
também não pode ser esquecida. 
A sua proteção e preservação é 
também nossa preocupação. Em 
conjunto com a Câmara Munici-
pal, com os serviços da Autori-
dade de Proteção Civil, e outras 
entidades, queremos implemen-
tar uma estratégia de prevenção 
e combate a incêndios, que pode 

passar pela limpeza da floresta, 
melhoria dos acessos, instalação 
de pontos de água… Para este 
mandato, queremos também 
melhorar as infraestruturas des-
portivas, principalmente aquelas 
que, diretamente, são da respon-
sabilidade da Junta de Freguesia. 
Dar atenção aos problemas de 
caráter social é uma preocupa-
ção constante. Preocupa-nos de 
forma especial os idosos, muitos 
deles a viver sozinhos. O apoio 
passa pela dinamização da sala 
de convívio, mas também procu-
ramos dar resposta às suas ne-
cessidades do dia a dia, sempre 
em colaboração e diálogo com 
outras instituições da freguesia 

Acima de tudo, queremos conti-
nuar a apostar nas pessoas. Nas 
pequenas e grandes coisas que 
são indispensáveis para o seu 
bem-estar do dia a dia. Para nós, 
as pessoas (todas) são o nosso 
motivo de ação, seja na área 
social, no desporto, na educa-
ção, na cultura… mesmo quando 
pavimentamos uma rua, é nas 
pessoas que estamos a pensar.
  
Quais as potencialidades 
desta Freguesia?
O normal seria dizer: temos 
muitas indústrias, temos muito 
comércio…, mas não é o caso. 
Lamelas e Guimarei tem muitos 
outros atrativos, o mais impor-
tante dos quais é a qualidade 
de vida. Lamelas e Guimarei é 
uma freguesia onde a natureza 
se impõe através da agricultu-
ra e florestas e muitos outros 
espaços verdes. O descanso e o 

lazer são o apanágio desta terra 
e muitos têm vindo para cá viver, 
fugindo das grandes cidades, e 
aqui encontram o sossego e a 
calma. Por outro lado, Lamelas 
e Guimarei têm uma localização 
privilegiada, com fácil acesso a 
várias autoestradas, nomeada-
mente a A3 e A41; rapidamente 
chegamos a Braga, ao Porto 
ou a outras localidades mais 
distantes. Em Lamelas e Guimarei 
podemos usufruir da calma, do 
sossego, do silêncio… Ao mesmo 
tempo que temos disponível mui-
to do que consideramos urbano: 
acessibilidades, boas redes de 
comunicação (televisão, internet, 
telefone). Mas, acima de tudo, te-
mos as pessoas que são acolhe-
doras e sempre disponíveis para 
receber e ajudar quem cá chega. 

Enquanto presidente da 
Junta, qual o convite que 
deixa aos leitores?
Aos leitores de Lamelas e Guima-
rei apelo para que procurem 
sempre o melhor para a sua 
terra. Todos temos de trabalhar 
para o bem comum. Ninguém 
pode ficar à espera que sejam 
os outros a fazer. A Junta de 
Freguesia sozinha também pouco 
faz. Mas todos juntos, podemos 
fazer coisas grandiosas. Este é 
também o repto que lanço às 
associações da freguesia. Para 
os leitores de outras terras o 
grande convite que deixo é: ve-
nham a Lamelas e Guimarei. Em 
junho (próximo do dia 13) temos 
as Marchas de Santo António; 
em julho é o “Guimarei em Fes-
ta”, três dias de festa e convívio; 
ao longo de todo o ano, têm a 
floresta onde é possível praticar 
atividades de ar livre, nomea-
damente fazer caminhadas nos 
trilhos que estão devidamente 
identificados. Temos também 
a nossa história que pode ser 
observada através de alguns 
pelourinhos, casas brasonadas, 
construções centenárias…Como 
se pode ver, Lamelas e Guimarei 
têm muito para dar… Principal-
mente, a simpatia das pessoas.

Lurdes Santos fala das obras já excutadas durante este mandato na área das acessibilidades

ACIMA DE TUDO, 
QUEREMOS CONTINUAR 
A APOSTAR NAS 
PESSOAS. NAS PEQUENAS 
E GRANDES COISAS QUE 
SÃO INDISPENSÁVEIS".

Presidente da União de Freguesias de Lamelas e Guimarei, Lurdes Santos

“Temos qualidade de vida”
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J á estão em andamento as obras 
de melhoramento levadas a cabo 
na sede da União de Freguesias de 
Lamelas e Guimarei, que incluirá a 

beneficiação do logradouro do edifício.
As necessidades inerentes ao edi-

fício foram expostas ao presidente da 
Câmara, Joaquim Couto, durante uma 
das iniciativas de “Presidência Aber-
ta”, pela presidente da junta, Maria de 
Lurdes Santos. “É uma reivindicação 
que já vem de há dois anos, altura em 
que verificámos que o edifício estava a 
precisar de uma beneficiação muito in-
tensa”, explicava na altura a presidente 
da junta, salientando a falta de capaci-
dade financeira da junta de freguesia 
para suportar uma obra com tamanha 
envergadura. 

Depois de uma profunda beneficia-
ção do interior do edifico sede da junta, 
o Município avançou para os arranjos 
exteriores e atribuiu um subsídio de cer-
ca de 12 mil euros à junta de freguesia 
para a execução da empreitada.

A decorrer estão já trabalhos de re-
construção de muros de vedação, es-
cadas e rampas de acesso ao edifício, 
o levantamento e reposição da pedra 
do chão para melhoramento dos pavi-
mentos; a criação de infraestruturas de 
águas pluviais e respetivas ligações, 
entre outros arranjos exteriores.

Recorde-se que só em 2017, no con-
junto de intervenções em ruas e no edi-
fício sede da junta, a Câmara Municipal 
investiu cerca de 100 mil euros na União 
de Freguesias de Lamelas e Guimarei.

A construção da rede de drenagem de águas pluviais já 
arrancou na União de Freguesias de Areias, Sequeirô, Lama 
e Palmeira. A intervenção abrange as ruas Capitão Salguei-
ro Maia e Jaime Sampaio, assim como parte da Rua Beato 
Nun’Alvares Pereira, nos Caminhos Municipais 1099 e 1101. 

Com um orçamento que ronda os 150 mil euros, a empreita-
da em curso prevê não só a construção da rede de drenagem 
de águas pluviais, mas também a remoção do pavimento em 
cubo de granito e a repavimentação em betão betuminoso 
em toda a extensão.

A intervenção vem colmatar uma necessidade antiga de 
escoamento de água que, por falta de escoamento adequa-
do, representa elevados constrangimentos à circulação e 
segurança da população.

Beneficiação está a ser executada com investimento da Câmara Municipal

Intervenção abrange a Rua Jaime Sampaio, na Lama

Intervenção na 
sede da Junta 
de Lamelas 
e Guimarei 
já arrancou
Obras a decorrer 
em Além Rio
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A s máquinas já começaram 
a mexer e os trabalhos de 
terraplanagem já estão em 
andamento. No nó de Frá-

degas, em plena Nacional 105, já se 
percebe o início de uma das obras 
mais importantes para o Município. 
A requalificação do nó de Frádegas 
arrancou a 24 de outubro, irá cus-
tar cerca de 1,7 milhões de euros e 
deverá estar concluída no segundo 
semestre de 2019.

“Será uma das grandes obras 
deste mandato, dando seguimen-
to a uma reivindicação antiga da 
população”, acredita o presidente 
da Câmara de Santo Tirso, Joaquim 
Couto, lembrando que a obra “este-
ve bloqueada durante vários anos”. 
“Foi necessário um processo nego-
cial muito forte entre a Câmara de 
Santo Tirso e a Infraestruturas de 
Portugal para conseguirmos des-
bloquear processos e chegar a um 
entendimento”, explica o autarca.

Ultrapassados os obstáculos e já 
no terreno, a intervenção irá melho-
rar significativamente o tráfego na 
zona e, depois da requalificação da 
via de acesso à Rotunda Timor Lo-
rosae, “é mais uma obra que vai dig-
nificar outra das principais entradas 
na cidade e, acima de tudo, ajudar 

a resol-
ver os pro-

blemas de trá-
fego que, nas horas 

de ponta, se fazem sentir 
mais”, sublinha Joaquim Couto. 

Os estudos de tráfego realiza-
dos pela Infraestruturas de Portu-
gal (IP) dão conta, inclusive, de que 
o nó é atravessado, diariamente, 
por cerca de 22 mil viaturas, entre 
veículos pesados e ligeiros.

A reformulação do nó de 
Frádegas vai contemplar a 
implantação de uma ro-
tunda de nível com duas 
vias de entrada e saída de 
Santo Tirso. Além disso, o 

projeto prevê, ainda, a refor-
mulação total do troço de via 

até ao entroncamento com a ER 
319, incluindo a substituição da 
atual ponte de Frádegas. 

A intervenção insere-se, de res-
to, numa estratégia global que visa 
beneficiar os acessos a vários pon-
tos de destaque da cidade. “Permi-
tirá reformular a entrada em Santo 
Tirso, melhorando a acessibilidade 
e requalificando as ligações à cida-
de, em particular ao Mosteiro de 
São Bento e ao Museu Internacio-
nal de Escultura Contemporânea”, 
aponta o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Joaquim Couto, lembrando 
que tudo está feito de forma “arti-
culada com o desenvolvimento do 
projeto de ampliação do Parque do 
Ribeiro do Matadouro, permitindo 
compatibilizar a circulação pedo-
nal e rodoviária em condições de 
segurança”.

Embora os constrangimentos 
decorrentes da obra sejam inevi-
táveis, não está previsto nenhum 
corte total do tráfego na EN 105, 
fazendo-se a circulação de forma 
condicionada, ao longo do período 
das obras.

Do investimento total de 1,7 mi-
lhões de euros, 600 mil são com-
participados pela Infraestruturas 
de Portugal.

Obras arrancaram a 24 de outubro e deverão estar concluídas no segundo semestre de 2019

1,7
milhões € 
VALOR DE INVESTIMENTO DA OBRA

Novo nó de Frádegas 
está a nascer
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Dia Internacional das cida-
des educadoras celebrado na 
Fábrica de Santo Thyrso

A Câmara Municipal de San-
to Tirso assinalou, no dia 30, o 
Dia Internacional das Cidades 
Educadoras, com atividades 
em vários locais do município.

Dirigida a múltiplos públi-
cos, com várias idades e inte-
resses distintos, a iniciativa 
pretende, anualmente, valo-
rizar o trabalho desenvolvido 
desde a proclamação da Carta 
das Cidades Educadoras, em 
30 de novembro de 1990 na 
construção de uma socieda-
de informada, participativa, 
competitiva, justa e solidária. 

Esta foi a terceira edição da 
iniciativa que, em anos ante-
riores quis salientar o papel 
educativo dos governos lo-
cais e destacar o trabalho dos 
agentes educativos presentes 
na cidade e o seu contributo 
para a construção de uma ci-
dade mais educadora. 

Cooperação
Ainda no dia 29, foi colo-

cado na Praça 25 de abril um 
“estendal” com t-shirts inspi-
radas na educação, cidadania 
e cooperação elaboradas nos 
jardins de infância 

A cerimónia aconteceu, no 
dia seguinte, na Incubadora 
de Moda e Design da Fábrica 
de Santo Thyrso e incluiu co-
reografias, encenações tea-
trais, declamações de poesia 
e várias outras performances 
levadas a cabo pela CAID, Uni-
versidade Sénior de Vila das 
Aves e os agrupamentos de 
escolas do concelho.

Em 2018 o foco foi a im-
portância de se tecerem re-
des, agregarem aliados na 
construção do projeto e au-
mentar o compromisso dos 
parceiros, sejam eles pes-
soas individuais, instituições 
ou associações. 

A proveitando o mote da 
Semana Europeia da Re-
dução de Resíduos, que 
se comemorou entre 17 e 

25 de novembro, a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso lançou, em 
parceria com a Resinorte, o pro-
jeto de recolha de lixo seletiva 
nas feiras semanais do concelho. 

Com o objetivo de reduzir o 
grande volume de lixo produzi-
do nestes locais, a partir de ago-
ra as feiras semanais de Santo 

Tirso, São Martinho do Campo e 
Vila das Aves passam a dispor de 
ecopontos. 

“O Ambiente é, para nós, uma 
prioridade e este é mais um pe-
queno passo que damos no sen-
tido de demonstrar a grande im-
portância que pequenos gestos, 
como a reciclagem, passam a ter 
quando praticados por muitos “, 
explica o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Joaquim Couto.

Paralelamente, e de forma a 

que a mensagem da reciclagem 
chegue aos mais novos e possa 
ir mudando mentalidades, foram 
também realizadas campanhas 
de sensibilização sobre a im-
portância da separação do lixo 
junto das escolas do concelho. 
As ações tiveram lugar na Esco-
la Básica do Bom Nome, Escola 
Básica de Campinhos, Escola Bá-
sica da Ermida e Escola Básica 
do Olival e envolveram cerca de 
cem alunos.

A Semana Europeia da Preven-
ção de Resíduos é uma iniciativa 
de cariz internacional que preten-
de promover a consciencialização 
para a necessidade da redução 
de produção de resíduos tendo 
em vista a sustentabilidade do 
nosso planeta, dinamizando di-
versas iniciativas em todos os 
países da União Europeia e mo-
tivando várias entidades a aderir 
de modo que esta temática entre 
no dia a dia dos cidadãos.

Feiras de Santo Tirso, São Martinho do Campo e Vila das Aves já têm ecopontos

Trabalhar 
em rede 
por uma 
sociedade 
mais ativa

Feiras semanais 
passam a ter recolha 
de lixo seletiva
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S ão devidamente cortados e trans-
portados, sob orientação do Insti-
tuto de Conservação da Natureza e 
das Florestas. Na Praça 25 de Abril, 

a população de Santo Tirso já pode levan-
tar de forma gratuita um pinheiro de Natal 
e, desta forma, evitar o corte indiscriminado 
desta árvore. 

À semelhança de anos anteriores, a Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, em parceria 
com o Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas, está a organizar a iniciativa 
“1000 Pinheiros de Natal”, com o objetivo de 
promover um futuro sustentável.

Os pinheiros de Natal estão a ser dispo-
nibilizados na Praça 25 de Abril, depois de 
terem sido cortados em zonas selecionadas 
para operações de silvicultura preventiva. Os 
pinheiros oferecidos pelo Município são, as-
sim, devidamente cortados e transportados 
por técnicos do pelouro do ambiente, sob 
orientação do Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas.

Uma vez que a época natalícia é, por exce-
lência, o período onde são cortados mais pi-
nheiros sem qualquer critério, a iniciativa cria 
condições para que os munícipes possam ter 
em casa um dos elementos mais simbólicos 
do Natal, sem prejudicar a sua existência no 
meio ambiente.

Foi implementado em 2015 e con-
tinua a percorrer as escolas do Muni-
cípio com o objetivo de detetar pro-
blemas de daltonismo e acuidade 
visual. Trata-se de um código gráfico 
monocromático que facilita a identi-
ficação de cores para os daltónicos e 
elimina a dificuldade inerente à sua 
utilização.

Este ano, o projeto volta a estar 
no terreno, como constataram o pre-
sidente da Câmara, Joaquim Couto, 
e a vereadora da Educação, Sílvia 
Tavares, numa das sessões do Co-
lorADD que decorreu no Colégio de 
Lourdes. 

Desde a sua criação, têm sido 
realizadas ações de sensibilização 
nas 38 escolas públicas e privadas 
do 1º ciclo do concelho, bem como 
acompanhada a implementação do 
sistema em bibliotecas escolares e 

promovido o rastreio por técnicos 
optometristas.

No total, já foram abrangidos 2287 
alunos, 556 dos quais no último ano 
letivo, enviados 155 alunos para acom-
panhamento e confirmados 11 casos 
de daltonismo. Para além disso, no ano 
letivo de 2017/2018, cinco alunos fo-
ram encaminhados para a Divisão de 
Coesão Social para apoio na consulta 
de especialidade e compra de óculos.

O ColorADD foi criado pelo desig-
ner português Miguel Neiva tendo 
recebido, entre outros, a Medalha de 
Ouro comemorativa do 50.º aniver-
sário da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, atribuída pela 
Assembleia da República. O projeto 
para as escolas do concelho foi de-
senvolvido pela Câmara Municipal 
de Santo Tirso em colaboração com 
a Área Metropolitana do Porto. Rastreios promovidos pela Câmara abrangem todas as escolas do 1º ciclo

Pinheiros podem ser levantados na Praça 25 de Abril

Oferta de pinheiros ajuda 
a proteger meio ambiente

ColorADD já permitiu 
rastreios a 2287 alunos
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A Câmara de Santo Tirso 
atribuiu, em reunião de 
executivo um voto de lou-
vor a Carlos André Mes-

quita Lobo, utente da CAID- Coo-
perativa de Apoio à Integração do 
Deficiente. O Atleta, natural de Vila 
das Aves, sagrou-se campeão Eu-
ropeu de Futsal Adaptado para Jo-
gadores com Síndrome de Down, 

em Itália.
Depois de, no ano passado, 

ter feito história ao garantir o se-
gundo lugar no pódio do primeiro 
Mundial de Futsal adaptado, este 
ano volta a fazê-lo ao chegar ao 
ouro no 1º Campeonato da Europa 
Síndrome de Down FIFDS de Fut-
sal, na cidade italiana de Terni.

A equipa entrou na competição 

a vencer a anfitriã e campeã do 
mundo, seleção italiana, e o seu 
bom desempenho levou a seleção 
Portuguesa a conquistar o titulo 
de Campeã.

 Na reunião do executivo cama-
rário de quinta-feira, exatamente 
no dia da grande f inal, Joaquim 
Couto felicitou a CAID “pelo traba-
lho de dedicação e de responsabi-

lidade social que tem vindo a de-
senvolver em matéria de integra-
ção das pessoas com deficiência”, 
bem como e a Seleção Nacional de 
futsal adaptado “pelo histórico tí-
tulo alcançado no Europeu”.

Pela segunda vez, a Câmara de 
Santo Tirso atribuiu “um voto de 
louvor ao atleta André Mesquita” 
que, segundo valorizou o presi-
dente da autarquia, “é, de facto, 
um caso inspirador para todos 
aqueles que têm necessidades 
especiais, para o desporto adap-
tado e para o país”. “Com a sua 
abnegação, espírito de sacrifício 
e coragem, mostra que só perde 
quem desiste”, enalteceu Joaquim 
Couto.

Quatro vitórias em cinco jogos
O nome de Santo Tirso continua 

a ser levado para fora das frontei-
ras do concelho pelas mãos dos 
atletas municipais.

O atleta e utente da CAID – Coo-
perativa de apoio à Integração do 
Deficiente, André Mesquita, não só 
integrou a equipa de convocados 
que representaram Portugal no 1º 
Campeonato da Europa Síndrome 
de Down FIFDS de Futsal, na cida-
de italiana de Terni, como ajudou a 
conquistar quatro vitórias em cinco 
jogos e a alcançar o título de Cam-
pões da Europa.

A seleção nacional começou 

bem a participação no Europeu ao 
entrar a vencer, por 5-3, a seleção 
italiana, anfitriã e atual campeão 
do mundo da modalidade. Os bons 
ventos continuaram no segundo 
jogo ao vencerem a Turquia por 
3-2. O segundo encontro com os 
anfitriões foi favorável à Itália, que 
bateu os Portugueses por um golo 
de diferença (3-2) mas a seleção 
das quinas manteve o bom cami-
nho e, na final, goleou a Itália por 
4-0 e trouxe o troféu de Campeã 
da Europa para casa.

Portugal Competiu com uma 
seleção da Associação Nacional 
de Desporto para Deficiência In-
telectual (ANDDI), composta por 
dez jogadores, com idades entre 
os 23 e os 44 anos.

Recorde-se que André Mesquita 
se sagrou vice-campeão no pri-
meiro Mundial de Futsal Adaptado 
para Jogadores com Síndrome de 
Down, em abril do ano passado, 
conquista que levou à atribuição 
de um voto de louvor pela Câmara 
Municipal de Santo Tirso.

 “São exemplos como os de An-
dré Mesquita, entre muitos outros, 
que dão sentido ao projeto de in-
tegração das pessoas com defi-
ciência desenvolvido pela CAID, 
que tem feito um trabalho notável 
nas duas últimas décadas”, sub-
linha o presidente da autarquia, 
Joaquim Couto.

Promovida pela Câmara Munici-
pal, em parceria com o CAST – Cen-
tro de Atletismo de Santo Tirso, a 
21ª edição da S. Silvestre realiza-se 
no dia 22 de dezembro e vai contar 
com a atleta Ercília Machado como 
madrinha da prova.

Outra das novidades nesta edi-
ção é que o percurso de 10 quiló-
metros, com chegada e saída junto 
ao Pavilhão Desportivo Municipal, 
será feito na totalidade pelo centro 
da cidade.

Esta “é uma prova com grande 
tradição não só no nosso concelho, 

mas também no calendário de pro-
vas do atletismo regional, sendo, 
hoje em dia, de grande importân-
cia para muitos jovens que parti-
cipam através de coletividades e 
associações desportivas”, explica 
o presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Joaquim Couto. No 
entanto, salienta que mais do que 
competir o importante é “participar 
e ajudar a difundir os mais nobres 
valores do desporto”.

De forma a promover o espí-
rito solidário da época natalícia, 
paralelamente à São Silvestre, 

realiza-se a caminhada dos Pais 
Natal, com um percurso de cinco 
quilómetros. Associada à parti-
cipação nesta caminhada está a 
entrega de um bem alimentar, a 
reverter para famílias carenciadas 
do concelho.

A São Silvestre tem partida mar-
cada para as 15h00. As inscrições 
decorrem até dia 19 de dezembro, 
através do site www.desportave.pt. 

Para além de Ercília Machado, 
também o atleta Rui Pedro Silva, 
do Sporting Clube de Portugal, irá 
participar na prova. Paralelamente à São Silvestre realiza-se a caminhada dos Pais Natal

A equipa que venceu o Campeonato da Europa de Futsal

Câmara Municipal atribuiu voto de louvor ao atleta da CAID

André Mesquita sagra-se 
Campeão da Europa de Futsal

Ercília Machado é madrinha 
da 21ª S. Silvestre de Santo Tirso
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MEXER

G arantiu que só estava 
disposto a voltar “com as 
condições reunidas para 
obter a vitória” e assim 

foi. Depois de seis anos de inter-
regno, eis que o regresso de Armin-
do Araújo lhe traz o quinto titulo de 
Campeão Nacional de Ralis, feito 
histórico nunca antes conseguido 
por nenhum piloto.

O campeonato correu de feição 
ao piloto de Santo Tirso e decidiu-
-se no rali Casinos do Algarve onde, 
ao volante do seu Hyundai i20 R5, 
correu até ao título de campeão. 
Antes, tinha vencido em Mortágua, 
no Rali de Portugal e na Marinha 
Grande e, ao lado de Luís Ramalho, 
destacou-se como a dupla principal 
candidata ao título.

A temporada deste ano marcou 
o regresso do piloto de Santo Tir-
so à competição, após um convi-
te da Hyundai, e com o apoio da 
Câmara Municipal. Regresso esse 
que depressa colocou novamente 

Armindo Araújo nas páginas dos 
jornais pelo bom desempenho. No 
final da temporada, conquistou o 
Rali Casinos do Algarve, sagrou-
-se campeão Nacional de Ralis, em 
2018, e, por acréscimo quebrou, um 
novo record nacional, ao tornar-se 
o primeiro piloto a conseguir cinco 
títulos absolutos.

“O nosso grande objetivo foi al-
cançado”, sublinhava o piloto no 
final da corrida no Algarve, em de-
clarações aos jornalistas. “Penso 
que, depois de todo o trabalho que 
fizemos esta temporada, este foi 
um desfecho inteiramente mere-
cido”, sublinhou, lembrando: “Dos 
candidatos ao título, fomos os úni-
cos a terminar todas as provas e 
a alcançar quatro vitórias em oito 
provas disputadas”.

Armindo Araújo mostra-se orgu-
lhoso “por ter conseguido um feito 
inédito e chegar ao quinto campeo-
nato absoluto” e por “poder dar à 
Hyundai um título, logo no ano em 

que se estreia oficialmente nos ralis 
em Portugal”.

O piloto recordou as dificulda-
des no primeiro de dois dias do rali 
Casinos do Algarve e salientou o 
facto de terem conseguido “impor 
um ritmo que permitiu recuperar 
posições e entrar na luta pela Vi-
tória após a desistência de Ricardo 
Teodósio”. Teodósio era, aliás, a par 
de José Pedro Fontes, e Armindo 
Araújo, um dos três pilotos na luta 
pelo primeiro lugar.

“Nas últimas especiais e mes-
mo com o título assegurado sabía-
mos que tínhamos que andar rá-
pido para poder vencer e foi isso 
que fizemos. O Hyundai esteve ir-
repreensível e fechamos o ano da 
melhor forma”, concluiu o piloto de 
Santo Tirso.

Quanto ao futuro, Armindo Araú-
jo ainda não traçou um plano, ga-
rantindo, no entanto, que só em-
barcará numa nova época se “hou-
ver um projeto estruturado e com 

Natural e residente em Santo Tir-
so, o jovem piloto João Vale soma 
títulos de campeão em três países 
distintos. Depois de Portugal e Itá-
lia, chegou a vez do Campeonato de 
Espanha de Quad Cross.

Na quarta e última prova do cam-
peonato, que se realizou no início do 
mês de novembro, na localidade de 
San Esteban de Gormaz, João Vale 
necessitava apenas de 22 pontos 
para se sagrar campeão.

Apesar dos problemas elétricos 
do seu moto4, detetados ainda nos 
treinos e que se mantiveram durante 
toda a prova, o piloto de Santo Tirso 
conseguiu vencer o campeonato com 
uma diferença de 21 pontos para o 

seu rival Dani Villa. Raul Vega acaba-
ria por assegurar a terceira posição.

No final, visivelmente satisfeito, 
sublinhou o “sabor muito especial” 
da corrida. “Consigo fazer história 
como piloto português de moto4, 
ganhando mais um campeonato fora 
de Portugal, quero agradecer à Fe-
deração de Motociclismo de Portu-
gal pela ajuda prestada este ano e 
ao longo dos últimos anos, à minha 
mãe, ao meu mecânico José Fonse-
ca, ao meu amigo Emanuel Oliveira 
e a todos os patrocinadores que tor-
naram isto possível”, sublinhou João 
Vale, que recebe apoio da Câmara de 
Santo Tirso, no âmbito de um con-
trato programa de alto rendimento.

Ricardo Santos, atleta do Ginásio 
Clube de Santo Tirso, marcou presen-
ça no 33º Campeonato do Mundo de 
Ginástica de Trampolins que, este 
ano, se realizou em São Petersbur-
go, na Rússia. 

O trampolinista competiu entre 
os melhores atletas do mundo da 
modalidade. No trampolim sincro-
nizado Masculino, composto por 27 
pares, alcançou, juntamente com 
Diogo Abreu, a 15º posição e somou 
88.900 pontos. Na competição indi-
vidual, ficou-se pelos 48.430 pontos, 
conquistando um honroso 82º lugar.

Ricardo Santos tem 26 anos, estu-
dou Ciências da Nutrição na Universi-
dade do Porto e soma participações 
em campeonatos mundiais. Abraçou 
o desporto desde 1996 e ambiciona 
competir nos Jogos Olímpicos, bene-
ficiando, ainda, do apoio da Câmara 
Municipal, através de um contrato 
programa de alto rendimento.

Piloto de Santo Tirso contou com o apoio da Câmara Municipal no seu regresso aos ralis

João Vale soma títulos de campeão

Armindo Araújo 
Campeão Nacional 
pela quinta vez

João Vale campeão 
de Quad Cross em Espanha

Ricardos Santos no 
Campeonato Mundial 
de Trampolins

17NOVEMBRO 2018 • JORNAL MUNICIPAL 



É, para muitos, a época mais 
esperada do ano e nesta 
quadra natalícia há mais 
motivos para visitar Santo 

Tirso. Até 23 de dezembro, todas 
as sextas-feiras e f ins de semana, 
o Mercado de Natal anima a Praça 
25 de Abril, entre as 14h00 e as 
19h00. Neste mercado, produto-
res e artesãos locais estarão com 
ofertas diferenciadoras, pensadas 
para esta quadra festiva e haverá 
lugar para vários momentos de ani-
mação e interação cultural. Ainda 
na Praça, a árvore de 18 metros 
de altura, irá proporcionar o ce-
nário perfeito para a recordação 
deste Natal.

A pensar nos mais pequenos, o 
Parque do Ribeiro do Matadouro, 
um emblemático e surpreendente 
espaço verde, vai transformar-se 
numa verdadeira aldeia de Natal, 
cheia de animação e com propos-
tas diversif icadas.

A entrada no Natal no Parque 
tem um custo de um euro para 
crianças a partir dos três anos e de 

dois euros para os adultos (maio-
res de 12 anos). Podem também ser 
adquiridos passes gerais que cus-
tam cinco e oito euros, para crian-
ças e adultos, respetivamente. Os 
bilhetes estão à venda no Parque 
do Ribeiro do Matadouro e na Loja 
Interativa de Turismo.

A viagem até ao Natal no Parque 
pode ser feita de comboio. O com-
boio de Natal tem saídas regulares 
da Praça 25 de Abril, a partir das 
14h00, e passagem pelo centro da 
cidade.

A viagem está dependente da 
apresentação de bilhete do Natal 
no Parque ou de bilhete de com-
boio. Os bilhetes de comboio são 
ganhos mediante a realização de 
compras no comércio local e no 
Mercado de Natal.

Espetáculos
“Terra do Nunca” e “Génio da 

Lâmpada” são os dois espetácu-
los residentes no Natal no Parque. 
Com duas apresentações diárias, 
conjugam teatro e música em apre-

Mercado de Natal é uma das novidades da programação deste ano

Arvorismo é uma das muitas atividades disponíveis

Parque do Ribeiro do Matadouro volta a ser o cenário do Natal no Parque

Natal no Parque e Mercado de Natal 
são os grandes destaques da programação

“Santo Tirso, 
   aqui é Natal”
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São peças raras de alguns no-
mes de relevo na criação de pre-
sépios que podem ser vistas na 
Câmara Municipal de Santo Tirso. 
A XII edição da Exposição Interna-
cional de Presépios conta, este ano, 
com uma homenagem simbólica à 
conhecida ceramista de Barcelos, 
Júlia Ramalho.

Ao longo de mais de 60 anos de 
carreira, Júlia Ramalho soma parti-
cipações em feiras de artesanato 
nacionais e internacionais. Júlia Ra-
malho é reconhecida pelo seu tra-
balho em países como os Estados 
Unidos e o Japão, onde foi, de resto, 
objeto de documentário, em 2003. 

“Esta é uma exposição de gran-
de significado”, salientou o presi-

dente da Câmara de Santo Tirso, 
Joaquim Couto, no momento da 
inauguração, salientando a impor-
tância de “promover o artesanato” 
e lembrando que “se trata de uma 
iniciativa que já faz parte da tradi-
ção natalícia do Município”.  

A diversidade e raridade das 
peças são, para o autarca, garan-
tias do sucesso da exposição, algo 
que, acredita, “só é possível graças 
ao trabalho da Confraria do Caco”, 
entidade parceria na organização 
desta mostra. 

O presidente da Confraria do 
Caco, José Novais, conduziu a ce-
rimónia de inauguração que contou 
com a presença dos filhos de Júlia 
Ramalho e ainda de Cláudia Milha-

zes, da direção do Museu de Olaria 
de Barcelos.

Na exposição que está paten-
te no edifício da Câmara de Santo 
Tirso até 3 de janeiro, os visitan-
tes podem conhecer mais de cem 
presépios muito diversificados, em 
vários tipos de materiais como ce-
râmica, madeira, couro, azulejaria, 
granito ou vitral, vindos sobretudo 
de Portugal, mas também de Itália, 
Espanha, França e Moçambique.

A Exposição Internacional de 
Presépios pode ser visitada de se-
gunda a quinta-feira, das 10h00 às 
22h00, sexta-feira e sábado, das 
10h00 às 23h00, e domingo das 
10h00 às 20h00. Encerra nos dias 
24, 25 e 31 de dezembro.

sentações destinadas a toda a fa-
mília. “Terra do Nunca” pode ser 
visto aos fins de semana às 15h00 
e às 16h30. Durante a semana, é 
o “Génio da Lâmpada” quem ani-
ma as tardes às 14h30 e às 16h00.

E se é verdade que Natal é sinó-
nimo de muitas aventuras, também 
é verdade que o Natal no Parque 
tem uma mão cheia delas à espe-
ra de corajosos. Os mais novos 
podem escolher entre ultrapassar 
obstáculos através de uma estru-
tura de madeira implantada por en-
tre a vegetação do parque, saltar e 
pular em insufláveis, aventurar-se 
numa descida de slide, deslizar por 
uma rampa de snowtubbing ou de-
safiar as leis da gravidade e optar 
por fazer escalada.

Para aqueles que veem na arte 
a maior de todas as aventuras, a 
Praça dos Talentos pode bem ser 
o ponto de paragem obrigatório. 
É aqui o núcleo das atividades re-
cheadas de magia, música, cinema 
e literatura. No jardim das escolas, 
à comunidade escolar juntar-se-ão 

os seniores com trabalhos artísticos 
que irão ajudar a embelezar o natal. 
Os desejos dos mais novos ficarão 
perpetuados numa das pontes de 
acesso ao parque. A Ponte dos De-
sejos irá tornar-se numa mancha 
colorida pelos sonhos escritos em 
bolas de Natal decorativas.

Os dias no parque podem, ain-
da, ser passados entre partidas de 
golfe de pais e f ilhos, jogos de pe-
rícia e rapidez onde os mais novos 
são convidados a colocar bolas co-
loridas nos respetivos recipientes 
ou iniciativas pedagógicas onde o 
desafio é a reciclagem.

No espaço encantado criado no 
Parque do Ribeiro do Matadouro, a 
Lagarta Sorridente é um comboio 
mágico que transporta as crianças 
para cada recanto. Quem prefere o 
trenó, pode optar pelo Trenó Duen-
de, uma experiência ecológica e ra-
dical vivida aos pares. O lugar mais 
mágico do parque surge, ainda as-
sim, por entre árvores e arbustos 
na casa do Pai Natal, que tem sem-
pre a porta aberta para todos.

Mercado de Natal é uma das novidades da programação deste ano

A Confraria do Caco é a responsável pela curadoria da Exposição

Artesãos reunidos 
em Santo Tirso

Natal no Parque:

8, 9 dezembro
13 a 23 dezembro

SEGUNDA A SEXTA 
14H00 — 18H00

FIM DE SEMANA 
14H00 — 19H00
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D itou as linhas de um sé-
culo, pôs a nu alguns dos 
problemas das maiores na-
ções do mundo e deixou 

marcas que dificilmente se apa-
gam de uma sociedade. Passaram 
100 anos desde o fim da primeira 
Grande Guerra e Santo Tirso asso-
ciou-se às comemorações. 

A exposição no átrio da Câmara 
Municipal recordou a participação 
do país num dos conflitos mundiais 

mais sangrentos, com impacto pro-
fundo na sociedade e na mentali-
dade da época e repercussão na 
jovem república ainda não refeita 
de uma revolução e no dia a dia 
de um país à procura de afirmação 
internacional e zeloso das suas pos-
sessões ultramarinas.

Começou em 1914 e prolongar-
-se-ia até 1918, tornando-se cená-
rio de muitas mudanças para os 
105.542 homens que lutaram pelo 

país e, entre estes, para os 7.760 
mortos e suas famílias, para os 
16.607 feridos; e para os 13.645 

prisioneiros e desaparecidos, cujo 
impacto seria permanente. 

“Não poderíamos deixar passar 

em branco este momento de evoca-
ção do fim da primeira Guerra Mun-
dial e entendemos que este seria 
também o momento oportuno para 
render homenagem aos militares de 
Santo Tirso que participaram nes-
te conflito e deram a sua vida pela 
Pátria”, explicou o presidente da 
Câmara Municipal, Joaquim Couto. 

A exposição, promovida pela 
Assembleia da República, é resul-
tado de um trabalho de pesquisa 
efetuado pelo Instituto de Históri-
ca Contemporânea (FCSH-UNL). No 
entanto, o Município de Santo Tirso 
quis ir mais longe, complementan-
do-a com um apurado trabalho de 
investigação histórica sobre a par-
ticipação dos militares tirsenses no 
esforço de guerra.

Constituída por seis grandes 
painéis que documentam a par-
ticipação no conflito, a exposi-
ção incluiu documentos e objetos 
dos próprios militares ou cedidos 
por instituições museológicas, de 
modo a dar a conhecer a natureza 
da disputa.

O tema foi, ainda, explorado em 
inúmeras atividades paralelas des-
de ciclos de cinema a sessões de 
leitura. O armistício, assinado a 11 
de novembro de 1918 pelos Aliados 
e pela Alemanha pôs fim à guerra 
e foi assinalado a 10 de novembro, 
com um concerto comemorativo 
com a Banda do Exército do Porto, 
que interpretou música da época 
da guerra.

O Suggia Quartet, sediado em 
Santo Tirso, é composto por des-
tacados músicos de vários países  
europeus. Para além de Portugal,  
são naturais da Alemanha e Reino 
Unido. Marta Eufrázio, que passou 
pela artave, ao violino; Joana Nu-
nes, que integrou a Orquestra de 
Jovens da União Europeia, na viola; 
David Cruz, doutorado em músi-
ca pela Boston University, ao vio-
loncelo e Yuri Zhislin, um dos mais 
versáteis músicos da sua geração, 

atuaram perante uma plateia re-
pleta, na Biblioteca Municipal, no 
dia 9 de novembro, num concerto 
esgotado desde cedo.

O projeto é recente, com um 
nome que surge em memória da 
lendária violoncelista portugue-
sa Guilhermina Suggia, natural da 
cidade do Porto e “uma das mais 
importantes figuras do meio inter-
nacional musical na primeira me-
tade do sec. XX sendo ainda muito 
marcante nos dias de hoje, parti-

cularmente em Portugal e no Reino 
Unido (países onde residiu durante 
mais tempo)”.

O quarteto de cordas clássico 
pretende afirmar-se não só no pa-
norama nacional como internacio-
nal e fez a sua primeira atuação 
com temas de J. Halvorsen, E.V. 
Dohnányi e A. Dvorak e composi-
ções como Passacaglia, baseada 
em temas de G. F. Handel, Serenata 
OP.10, para trio de cordas, e Quar-
teto Americano OP. 96.Foram muitos os que não quiseram perder a estreia do Suggia Quartet

Concerto da banda do exército do Porto encerrou as comemorações da exposição sobre centenário da I Guerra Munidal

O trabalho de pesquisa reali-
zado para exposição resultou 
ainda no catálogo “Santo Tirso 
e Guerra” onde são imortaliza-
dos e homenageados todos os 
combatentes, em especial os 

de Santo Tirso. Este catálogo 
pode ser adquirido na Biblioteca 
Municipal de Santo Tirso, na 
Loja Interativa de Turismo e no 
Centro Cultural Municipal de Vila 
das Aves.

CATÁLOGO — SANTO TIRSO E A GUERRA

Centenário da I Guerra 
Mundial assinalado

Quarteto clássico estreou-se na Biblioteca Municipal

Casa cheia para primeiro espetáculo de Suggia Quartet
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Chama-se “Old Portuguese Stuff”, 
que é como quem diz, “Coisas Por-
tuguesas antigas”. O blog dos arqui-
tetos Alexandre Gamelas e Catarina 
Santos é uma coleção de imagens 
dos locais que visitam, os inspiram 
e, por isso, fotografam. A publicação 
pretende conceder ferramentas de 
trabalho para arquitetos, designers 
e decoradores, assim como servir de 
fonte de inspiração aos apaixonados 
por Portugal. 

No final de outubro, Santo Tirso 
passou a integrar a lista de locais 
mencionados pela dupla. Primeiro, 
num pequeno vídeo no interior da 
Igreja do Mosteiro de S. Bento, que 
apelidam de “mágica”. Depois, com a 

publicação de várias fotos não só do 
espaço, mas do próprio edifício dos 
Passos do Concelho. Detalhes dos 
candeeiros, das pinturas do teto e da 
porta de entrada são apenas alguns 
dos pormenores que os arquitetos 
consideraram inspiradores para o 
seu blog. Os azulejos, as portas e 
alguns detalhes da fachada do edi-
fício da Câmara Municipal merecem, 
igualmente, destaque.

A criação do blog, quando viviam 
em Nova Iorque, resulta, também, 
da vontade de dois portugueses em 
exultar a cultura e arquitetura nacio-
nal. Da coleção de Alexandre Game-
las e Catarina Santos, constam ima-
gens de Norte a Sul do país, desde a 

imponência dos exteriores ao deta-
lhe dos interiores. Em comum, todas 
as imagens têm o facto de remonta-
rem ao passado histórico do país.

Exposição MIEC
Destacada num blogue interna-

cional está também a exposição 
“Processo” de Fernanda Fragateiro, 
patente no Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea até 20 de 
janeiro, referenciada, assim como 
Santo Tirso, no “espácio ibero-ame-
ricano del arte”, Arteinformado, num 
artigo onde são destacadas 15 ex-
posições a não perder em Portugal.

O conceituado blog sobre arte 
contemporânea aponta o MIEC como 

“um dos espaços mais destacados 
do país”, ao lado da Fundação Ca-
louste Gulbenkian e da Culturgest. 

Expondo detalhes do extenso cur-
rículo da artista, o Arteinformado dá 
conta de que Fernanda Fragateiro 

“expõe uma serie de esculturas de 
produção recente que se adaptam ao 
espaço que as contém”, sublinhan-
do que “através das peças, a artista 
constrói um diálogo com a arquite-
tura do Museu”.

D uas esculturas em calcário, 
da autoria de Manuel Rosa 
e parte integrante da co-
leção de Serralves podem 

ser agora vistas na Capela do Se-
nhor dos Passos, em Santo Tirso. 
“Esculturas: Manuel Rosa – Obras 
da Coleção de Serralves” é o nome 
da exposição, promovida em par-
ceria, pela Fundação de Serralves 
e a Câmara Municipal de Santo Tir-
so, que pode ser visitada até 3 de 
fevereiro.

As duas peças expostas repre-
sentam dois barcos, ambos em cal-
cário. Material que é, de resto, um 
dos favoritos do artista, conhecido 
por integrar a geração que esteve 

ligada à renovação da escultura em 
Portugal, nos anos 80.

Uma das esculturas representa 
um barco segmentado em vários ele-
mentos, enquanto a segunda peça 
representa outro barco, também 
segmentado em vários elementos, 
acompanhadas de uma espécie de 
três pequenos fornos, ambas pro-
duzidas em 1987. Têm seis e quatro 
metros, respetivamente, e uma con-
ceção que tem que ver com arqué-
tipos, com a arquitetura e a figura 
humana e com os barcos enquanto 
rituais de passagem, o que confere 
ainda mais simbologia ao lugar es-
colhido para acolher a exposição.

Manuel Rosa é natural de Beja e 

mantém-se ligado à escultura des-
de os anos 80, altura em que foi 
aluno e colaborador de João Cuti-
leiro e terminou o curso na Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa. 
Nas suas esculturas, explora as ca-
raterísticas dos materiais que usa, 
sejam o calcário, o bronze, o vidro 
ou o metal e as suas obras assu-
mem, muitas vezes, figuras abs-
tratas que se destacam pela sua 
dimensão simbólica.

O escultor tem, também, no cur-
rículo a criação de projetos de arte 
pública como a Homenagem a D. 
João II, em 1998, realizada por oca-
sião da Expo’98 no Parque das Na-
ções, em Lisboa. 

Arquitetos Old Portuguese StuffForam publicadas várias fotos do edif ício dos Paços do Concelho Interior da igreja do Mosteiro de S. Bento

Esculturas são da autoria de Manuel Rosa

Dupla de arquitetos partilhou imagens da Igreja Matriz e dos Paços do Concelho

Santo Tirso em blogues de arquitetura inspiracionais

Obras da coleção de Serralves 
para ver no Senhor dos Passos

21NOVEMBRO 2018 • JORNAL MUNICIPAL 

CRIAR



O que, à partida, pode parecer 
a ausência de pontos em comum 
entre o artista plástico Manuel 
Horta e os alunos do agrupamen-
to de Escolas D. Afonso Henriques, 
transformou-se numa conversa 
sobre os desafios da arte e sobre 
os detalhes do seu trabalho.

Manuel Horta expôs no Cen-
tro Cultural Municipal de Vila das 
Aves a instalação “Instrumentos” 
e foi precisamente esse o local es-
colhido para o encontro que levou 
os alunos à descoberta da arte. O 
trabalho que o artista plástico re-
uniu em “Instrumentos” resulta da 
pesquisa que relaciona a carboni-
zação controlada de madeira em 

combustão lenta e o trabalho de 
cerâmica em roda lenta.

O processo pode parecer com-
plexo, mas a explicação foi um 
dos temas da conversa que Ma-
nuel Horta manteve com alunos e 
professores do Agrupamento de 
Escolas D. Afonso Henriques.

Na exposição explora meios e 
materiais distintos como desenho, 
fotografia, vídeo, áudio, meios di-
gitais, cerâmica, gesso, carvão 
vegetal, papel, plástico e objetos 
construídos in situ. Manuel Horta 
garante que o resultado “é extre-
mamente satisfatório”, em parte, 
pelo facto do espaço do Centro 
Cultural ser “extremamente esti-

mulante”. O interesse demonstra-
do pelos alunos é, acredita, fruto 
da existência de uma “parte peda-
gógica e didática” na exposição, 
proveniente da ambição, enverga-
dura e tipo de trabalhos expostos.

Manuel Horta nasceu em Alma-
da em 1970 e realizou o mestrado 
em Escultura, na Faculdade de Be-
las Artes da Universidade do Por-
to. Cria, desenvolve e apresenta 
projetos artísticos regularmente 
desde 1993. Participou em exposi-
ções coletivas e eventos artísticos 
e promove a atividade artística e 
de docência em projetos de inter-
venção comunitária e em escolas 
do ensino público.

É a única obra de Tintoret-
to em Portugal e, segundo 
alguns especialistas, tudo 
leva a crer tratar-se da tela 

pintada pelo artista sobre os reis 
magos cujo paradeiro era desco-
nhecido desde o século XVIII. “A 
Adoração dos Reis Magos” está ex-
posta no Mosteiro de Singeverga, 
em Santo Tirso, e foi tema de um 
colóquio, no Museu Municipal Aba-
de Pedrosa, no dia 17 de novembro.

Vítor Serrão, historiador de arte 
e especialista da faculdade de Le-
tras da Universidade de Lisboa é 
um dos mais acérrimos defensores 
de que a pintura a óleo, com 5,24 
metros de comprimento e 2,25 me-
tros de altura, exposta no Mosteiro 
de Singeverga é a única obra de 

Tintoretto, nome artístico de Jaco-
po Robusti, em Portugal. 

"Trata-se de um trabalho de 
grande qualidade e que está bem 
documentado, sabendo-se de 
onde veio e cuja peritagem feita 
em 2007 [que envolveu técnicos 
do Museu Nacional de Arte Antiga] 
não deixa dúvidas", garante Vítor 
Serrão sobre o trabalho que incluiu 
"um estudo material e laboratorial, 
com o apoio da Universidade Ca-
tólica do Porto, que atesta ter sido 
uma pintura do Jacopo, em final 
de carreira”.

 “A Adoração dos Reis Magos” 
chegou ao Mosteiro de Singeverga 
em 2003, mas só em 2005 pas-
sou a estar exposta no altar mor da 
igreja abacial do mosteiro. Antes, 

permaneceu, durante décadas, na 
posse dos familiares do banqueiro 
lisboeta, Jaime Pinho. Já nessa al-
tura, o sobrinho Carlos Pinho fez 
deslocar a Portugal um especialis-
ta da leiloeira Sotheby’s para apre-
ciar a obra, tornando-se a primeira 
pessoa a atribuir a Tintoretto a au-
toria do quadro. A pintura acabaria 
por ser enviada para Singeverga 
aquando da morte do banqueiro, 
que manifestou o desejo de que 
fosse entregue aos monges.

Só mais tarde, por mero acaso, 
o musicólogo Manuel Morais, es-
pecialista em música maneirista 
(período que se acredita ser o mes-
mo da pintura), reparou no quadro 
e contactou o historiador de arte 
Vítor Serrão, acabado de chegar 

de uma grande retrospetiva sobre 
Tintoretto no Museu do Prado, em 
Madrid. 

Vítor Serrão diz não ter dúvi-
das de que se trata de um Tinto-
retto autêntico, apurado pelo filho 
Domenico e pintado entre 1580 e 
1590. A opinião é partilhada por 
Miguel Falomir, grande especia-
lista de Tintoretto do Museu do 
Prado, e tudo indica tratar-se da 
obra perdida com a destruição da 
Igreja do Santo Spirito, em Veneza, 
no período Barroco.

A linguagem expressa no qua-
dro, o uso da cor, as formas, a exe-
cução técnica e o processo criati-
vo são alguns dos elementos que 
levam à certeza de que se trata 
de uma das joias da arte italiana.

Para além do quadro presente 
em Singeverga, Tintoretto pintou 
mais dois com o mesmo tema. Um 
deles encontra-se no Museu do 
Prado, o outro na Scuola Grande 
di san Rocco, em Veneza.

Tintoretto foi um dos mais radi-
cais pintores do maneirismo. Ape-
lidado de “Il Furioso” pela energia 
das suas telas e pelos efeitos de 
luz que incluía tornou-se num dos 
precursores do Barroco. 

Para além de Vitor Serrão, o co-
lóquio contou com intervenções 
de Carlos Pinho, Manuel Moreia e 
a apresentação de um filme da au-
toria de Falomir Faus. Os inscritos 
tiveram ainda oportunidade de fa-
zer uma visita ao Mosteiro de Sin-
geverga para conhecer o quadro.

A adoração dos reis Magos está exposta no Mosteiro de Singeverga

Alunos estiveram no CCMVA para interagir com artista plástico

Único Tintoretto do país 
está em Santo Tirso

Alunos à descoberta de arte no CCMVA
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Chama-se Carlos André Mesqui-
ta Lobo mas é por André que to-
dos o tratam carinhosamente.  
Tem 36 anos, é utente da CAID 
– Cooperativa de Apoio à Inte-
gração do Deficiente, em Santo 
Tirso, e campeão da Europa de 
Futsal Adaptado para Jogadores 
com Síndrome de Down.

Já perdeu a conta às entrevistas 
que deu desde que, no dia 15 de 
novembro, ajudou a Seleção Na-
cional a conquistar o Campeona-
to, mas o dia a dia tem sido uma 
correria. A sua resiliência remon-
ta, ainda assim, a um tempo sem 
mediatismos. É utente da CAID há 
vários anos, adora fazer pesquisas 
e tudo o que envolve multimédia. 
Em Vila das Aves, onde nasceu e 
vive, é conhecido por todos pelo 
seu espírito livre, lutador e pela 
vontade de ter um papel ativo na 
sociedade.

 Os talentos de André Mesqui-
ta vão muito para além do futsal, 
modalidade com a qual se cruzou 
quase por acaso. Antes, passou 
pelo karaté e pelo ténis de mesa, 
“depois houve uma proposta entre 
a ANDDI Portugal [Associação Na-
cional de Desporto para Deficiên-
cia Intelectual] e a CAID para ir fa-
zer uma experiência no futsal para 
ver como me dava”, conta. Deu-se 
bem. Tão bem que, em 2017, inte-
grou a seleção que conquistou o 
segundo lugar no Campeonato do 
Mundo Futsal INAS & FIFDS, em Vi-
seu. Em 2018, voltava a fazer par-
te da lista de convocados, desta 
vez para o Campeonato da Europa 
onde não deixou fugir o título de 
campeão.

“Eu estava confiante que nós 
íamos conseguir e conseguimos, 
com a mesma equipa derrotámos 
os campeões”. Os campeões de 
quem André fala é a seleção ita-
liana que há um ano derrotou Por-
tugal, em casa, na final do Mundial. 
O gosto pela vitória no Europeu é, 
assim, duplamente especial. No fi-
nal de contas, para André, o jogo 
mais difícil foi mesmo contra a Tur-
quia. Garante terem jogado sempre 
“com alegria e confiança”, mas não 
esconde o lado cansativo que um 

campeonato desta natureza acar-
reta. O ambiente entre jogadores e 
equipa técnica foi, assegura, “ines-
quecível”. “Não tenho palavras para 
descrever o que aconteceu, mas 
foi mesmo verdade”, confidencia, 
“fomos uma equipa unida, conse-

guimos ultrapassar todas as difi-
culdades que apareceram”.

Na chegada ao aeroporto, de 
medalha ao peito e taça na mão, 
recebeu abraços por todos os go-
los que defendeu, e mais alguns. 
“Quando as pessoas me veem, 

choram de alegria e mostram-me 
sempre carinho e isso é muito im-
portante para mim”, refere. 

Em pouco mais de um ano, rece-
beu dois votos de louvor por parte 
da Câmara Municipal de Santo Tirso 
por ser “um caso inspirador para 
todos aqueles que têm necessida-
des especiais”, por ser dono de um 
“espírito de sacrifício e coragem 
que mostra que só perde quem de-
siste”. A resposta ao apoio da au-
tarquia é simples: “Para mim é mais 
compromisso, mais responsabilida-
de, e vontade de continuar a lutar”.

O segredo para não deixar en-
trar golos não é, na realidade, se-
gredo. “Primeiro é a confiança, mo-
tivação, muito trabalho e muito em-
penho”, confidencia. De regresso 
à CAID, e já com os olhos postos 
no Mundial do Brasil do próximo 
ano, André fala de como tem toda 
a instituição sempre ao seu lado. 
“Eu tenho muito orgulho nas pes-
soas que investiram em mim, seja a 
diretora da instituição, sejam técni-
cos e especialmente os que me são 
mais próximos”, adianta. A vitória, 
essa, é dedicada a alguém muito 
especial. “A palavra mãe diz tudo 
e é para ela este troféu”, conclui.

Nasceu e vive em Vila das Aves e é conhecido por todos pelo seu espírito livre e lutador

André sagrou-se campeão da Europa de Futsal Adaptado

EU ESTAVA CONFIANTE 
QUE NÓS ÍAMOS 
CONSEGUIR 
E CONSEGUIMOS, 
COM A MESMA EQUIPA 
DERROTÁMOS OS 
CAMPEÕES”

QUANDO AS PESSOAS 
ME VEEM, CHORAM DE 
ALEGRIA E MOSTRAM-ME 
SEMPRE CARINHO E ISSO 
É MUITO IMPORTANTE 
PARA MIM”

André Mesquita: da CAID 
para o Campeonato da Europa
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SANTO TIRSO COM FUTURO



natal no parque
mercado de natal
animação

santo tirso
NatalAqui é
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