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Ano novo… O trabalho continua
Diz a gíria popular que, ano novo, vida nova. No virar de página, acredito que, 

em Santo Tirso, não será tanto assim. Pelo menos no que diz respeito ao trabalho 
que a Câmara Municipal tem vindo e quer continuar a desenvolver. 

Numa altura, também, marcada pelos habituais balanços, acredito, apesar de 
poder ser considerado juiz em causa própria, que 2018 fecha uma página repleta 
de trabalho e conquistas para o Município de Santo Tirso. Trouxemos para o ter-
reno novas medidas, novos programas e projetos que visam, sempre, melhorar a 
qualidade de vida da população. 

Mas 2018 trouxe, ainda, desafios, porque a verdadeira motivação surge com os 
obstáculos que nos vão aparecendo no caminho. E, na Câmara de Santo Tirso, não 
temos medo de arregaçar as mangas e arranjar solução para os problemas das pes-
soas. É, exatamente, esse sentido de saber estar na causa pública que nos move.    

Em 2019, não deixaremos, uma vez mais, para segundo plano as preocupações 
sociais. O bem-estar das nossas famílias, os direitos básicos à educação, saúde, 
habitação e segurança da população são razões pelas quais nos vamos continuar 
a bater. 

Mas o nosso foco está, também, no futuro sustentável e ambiental, para que as 
gerações que hoje vemos crescer possam usufruir de ainda melhores condições de 
vida. O Plano Municipal de Mobilidade Sustentável vai continuar a ser executado, 
com o apoio de muitos e as divergências de alguns, como é natural em tudo o que 
fazemos na vida. A mudança é, num primeiro impacto, recebida com desconfiança, 
mas estamos certos que apostar em modos de transportes suaves, criar novas ci-
clovias ou dar primazia aos peões serão medidas que, a médio prazo, irão produzir 
resultados positivos e serão entendidos pela esmagadora maioria da população.   

Por f im, mas não menos importante, iremos continuar com as nossas obras: au-
mentando e melhorando as nossas zonas empresariais, dando resposta à pujança 
económica que se faz sentir no Município, requalif icando as vias das freguesias, 
terminando com as ruas em terra. 

Concluo este primeiro editorial de 2019 com votos de saúde, felicidade e suces-
so para todas e todos. Que seja mais um grande ano!

JOAQUIM COUTO
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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Em Santo Tirso, 2018 foi 
um ano de consolidação 
de algumas políticas de 
apoio à população, do 

arranque de obras emblemáti-
cas, da conclusão de projetos 
ansiados.

O Município avançou com 
programas pioneiros a nível na-
cional, desde o plano de promo-
ção de alimentação saudável, 
ao Plano Municipal de Compe-
tências Digitais. 

Continuou a investir nos trans-
portes escolares e a aliviar o seu 
peso nos orçamentos das famí-
lias, com a descida de impos-
tos. Requalificou escolas e de-
bruçou-se sobre a importância 
da alimentação saudável e do 
consumo de água. Voltou a ser 
reconhecido como Amigo das Fa-
mílias, do Desporto, do Ambien-
te e recebeu de braços abertos 
os campeões do concelho que 
alcançaram feitos de destaque 
nas suas modalidades. 

Não deixou ninguém para 
trás. Novos e mais velhos. Ci-
clismo na escola e bóccia nas 
Instituições Particulares de So-
lidariedade Social. 

Inaugurou a primeira ciclo-
via, viu concluída a Via Pano-
râmica e o arranque das obras 
do nó de Frádegas. Investiu nas 
freguesias e iniciou o plano de 
acabar com as ruas em terra. 

Apresentou novos destaques 
gastronómicos e conseguiu que 
a saúde oral fosse uma realida-
de no Município, com as consul-
tas em Vila Nova do Campo e no 
Hospital de Santo Tirso. 

Viu o MIEC receber exposi-
ções de renome e ser visitado 
por milhares de pessoas, assis-
tiu a mais uma edição do Festi-
val Internacional de Guitarra e a 
exposições pelos quatro cantos 
do concelho. 

Homenageou o espírito em-
preendedor das empresas do 
Município, apoiou-as e voltou 
a obter taxas históricas ao nível 
do desemprego. 

Mostrou a sua preocupação 
com os animais e inaugurou o 
Canil /Gatil. 

Voltou a dar voz aos jovens 
no Orçamento Participativo e, 
em troca, viu-os marcar, cada 
vez mais, presença no concelho. 
O trabalho continuará em 2019.

Santo Tirso é  Município Amigo das Famílias diz o Observatório Nacional das Autarquias Familiarmente Responsáveis

Plano Municipal de Competências Digitais não vai deixar ninguém excluído Obra no Nó de Frádegas arrancou e será uma das grandes empreitadas a concluir em 2019

Armindo Araújo, André Mesquita e João Vale homenageados O CanilGatil Municipal já está a funcionar na Ermida O MIEC alcança mais de 30 mil visitantes

Santo Tirso: 
O que passou em 2018
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A prática de Bóccia é oferecida a todos os utentes das IPSS do Município

Um importante investimento de cinco milhões em saneamento está no terreno A aposta na mobilidade sustentável tem orientado as políticas do executivo

Avenida Manuel Dias Machado é um dos exemplos do investimento nas freguesias O Ciclismo vai à escola é mais um projeto pioneiro no país

Skate Parque tem chamado ao Município mais praticantes da modalidade MIEC recebeu, em 2018, a exposição do conceituado e controverso Pedro Cabrita Reis

A Via Panorâmica foi inaugurada, permitindo criar uma aproximação junto ao rio
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Nova entrada da cidade tem cara renovadaMinistro da Economia inaugura dois milhões de investimento na Zona Empresarial da Ermida

Abriu um novo Espaço do Munícipe com mais condições e melhores serviçosSanto Tirso revalidou o título de Município Amigo do Desporto

Escolas do Município têm ementas e lanches saudáveis todos os dias Beba água de Santo Tirso. De qualidade e confiança

A Via Panorâmica foi inaugurada, permitindo criar uma aproximação junto ao rio Consultas de Medicina Dentária estão disponíveis em Vila Nova do Campo e no HospitalO Plano Municipal de Desporto Adaptado já está em marcha
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E ntre janeiro e outubro 
de 2018, as empresas de 
Santo Tirso registaram 
536 milhões de euros 

em exportações de bens. O va-
lor representa um crescimento 
de 3,7 por cento em relação ao 
período homólogo do ano pas-
sado. Após ter sido, em 2017, o 
25º concelho mais exportador 
do país, entre 308, o Município 
de Santo Tirso consolida assim 
a sua vocação exportadora. 

Os dados revelados pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística 
(INE) confirmam a tendência de 
crescimento económico de San-
to Tirso. Após ter registado, em 

outubro, a taxa de desemprego 
mais baixa da década (7,62 por 
cento), o Município caminha a 
bom ritmo para alcançar uma 
marca histórica em termos de 
volume de exportações. Para 
estes resultados, muito contri-
bui a dinâmica de crescimento 
dos setores do têxtil e dos po-
límeros, responsáveis, respe-
tivamente, por 44,6 por cento 
e 42,47 por cento do total de 
exportações.

Em outubro, as empresas re-
gistaram 57 milhões de euros 
em vendas para o exterior, face 
aos 50 milhões do ano anterior. 
Um crescimento de 8,6 por cen-

to em apenas um ano. Compara-
tivamente com outubro de 2013, 
altura da tomada de posse do 
primeiro mandato do presiden-
te da Câmara de Santo Tirso, 
Joaquim Couto, regista-se uma 
subida acentuada, cifrada nos 
26,1 por cento.

“Em cinco anos, o volume de 
exportações de Santo Tirso au-
mentou mais de 25 por cento, 
acima do crescimento registado 
na Área Metropolitana do Porto 
e a nível nacional”, congratula-
-se Joaquim Couto. 

O crescimento do volume de 
exportações do Município de 
Santo Tirso apoia-se em dois 

fatores primordiais. O primeiro 
explica-se com o crescimento 
das empresas do concelho, que 
têm apostado em processos de 
inovação, desenvolvimento tec-
nológico e internacionalização. 

“As nossas empresas – alu-
de o presidente da autarquia 
– têm sabido reinventar-se e 
crescer. Acreditamos que esta 
é uma realidade que tenderá 
a acentuar-se, fruto dos mais 
de 100 projetos de empresas 
de Santo Tirso com candidatu-
ras aprovadas a financiamento 
comunitário”.

O segundo fator contempla 
a atração de grandes empre-

sas, com forte vocação expor-
tadora, para o concelho. Atra-
vés do INVEST Santo Tirso, o 
Município apoiou a f ixação de 
grandes empresas como a Sop-
sa, a Ada Fios e a ADI Center, 
permitindo assim intensif icar 
o potencial exportador. “O tra-
balho de diplomacia económica 
que desenvolvemos, através do 
INVEST Santo Tirso, contribuiu 
fortemente para este resultado, 
quer na promoção internacional 
do tecido empresarial do con-
celho, quer na atração de gran-
des empresas para o concelho”, 
conclui Joaquim Couto.

Desenvolve programas, or-
ganiza eventos desportivos, 
mobiliza a população em torno 
da atividade física e aposta no 
turismo desportivo. São vários 
os exemplos que fazem de San-
to Tirso um dos vencedores do 
galardão “Município Amigo do 
Desporto”.

“Pelo terceiro ano consecu-
tivo, o concelho é reconhecido 
a nível nacional pelas suas po-
líticas desportivas de excelên-
cia”, congratulou-se a vereado-
ra com o pelouro do Desporto, 
Ana Maria Ferreira, que acre-
dita que “Santo Tirso se tem 

destacado pela promoção de 
múltiplos programas e eventos 
desportivos, com uma aposta 
clara no turismo desportivo, no 
desporto verde e no desporto 
para todos”.

O trabalho levado a cabo 
pelo Município em setores como 
a organização desportiva, even-
tos, programas, equipamentos, 
estratégias de sustentabilidade 
ecológica, desporto solidário, 
e inovação volta, assim, a ser 
tido em conta na atribuição do 
galardão.

O Programa “Município Ami-
go do Desporto” foi desenvol-

vido em 2016 pela Associação 
Portuguesa de Gestão de Des-
porto e pela plataforma Cida-
de Social. O prémio, entregue 
a 28 de novembro, numa ceri-
mónia em Rio Maior, tem como 
objetivo enaltece o valor des-
portivo, ambiental e solidário 
de organizações, instalações, 
eventos e programas despor-
tivos e assume-se como uma 
rede de partilha que privilegia 
a monitorização, o reconheci-
mento e a divulgação de boas 
práticas no âmbito municipal 
do desenvolvimento desportivo 
em Portugal.Organização desportiva e eventos são alguns dos critérios de avaliação

Para o aumento tem contribuído a dinâmica de crescimento dos setores do têxtil e dos polímeros

Empresas de Santo Tirso continuam a dar sinais de crescimento

Mais de 500 milhões 
em exportações

Município Amigo do Desporto
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E stá instalado na Traves-
sa das Rãs e já se encon-
tra em funcionamento. O 
primeiro posto de carre-

gamento de veículos elétricos 
no município de Santo Tirso re-
sulta de uma pareceria entre a 
Câmara Municipal e a MOBI-e, 
no âmbito de um programa na-
cional que visa dotar todos os 
concelhos do país com este tipo 
de equipamentos.

Trata-se de um posto de car-
regamento semi-rápido dispo-
nível junto à Central de Trans-
portes, sendo que até final do 
primeiro semestre de 2019, a 
autarquia conta ter dois pos-
tos de carregamento rápido a 
funcionar.

“No seguimento do nosso 
Plano Municipal de Mobilidade 
Sustentável e em consonância 
com a promoção da utilização 
de meios de transportes amigos 
do ambiente, este é um equipa-
mento importante para o Muni-
cípio de Santo Tirso que será 
replicado noutros locais da ci-
dade”, explica o presidente da 
Câmara, Joaquim Couto. 

O posto que já se encontra 
em funcionamento permite o 
abastecimento semi-rápido de 
veículos em cerca de 60 mi-
nutos. Mas não será o único. 
Segundo revela o autarca, “já 

estão em curso as obras de in-
fraestrutura de outros dois pos-
tos”, nomeadamente junto ao 
recinto da feira municipal e do 
parque de estacionamento nas 
traseiras da Câmara Municipal.

Até ao final do primeiro se-
mestre de 2019, aponta Joaquim 
Couto, “teremos três postos de 
carregamento elétricos instala-
dos em Santo Tirso”. Estes dois 
serão de carregamento rápido, 
permitindo carregar um veícu-

lo elétrico em apenas 20 ou 30 
minutos.

Grátis
O equipamento junto à Cen-

tral de Transportes é de utiliza-
ção gratuita, dado estar inse-
rido num projeto piloto a nível 
nacional. Na altura da compra 
do automóvel, o proprietário re-
cebe um cartão da Mobi-e que 
lhe permite carregar o veículo 
naquele posto.

“Assumimos que o Plano Mu-
nicipal de Mobilidade Sustentável 
seria uma aposta deste mandato. 
As obras de requalificação que 
temos em marcha no concelho 
valorizam os meios de transpor-
tes suaves, através da criação de 
vias partilhadas e de ciclovias. 
A instalação destes postos de 
abastecimento elétrico é mais 
um exemplo das políticas que 
estamos a implementar no ter-
reno”, sublinha Joaquim Couto.

Exatamente na área dos veí-
culos elétricos, a Câmara de 
Santo Tirso adquiriu um, no âm-
bito das candidaturas de apoio 
pelo Fundo Ambiental à substi-
tuição de veículos de serviços 
urbanos ambientais. A viatura, 
num investimento de 32 mil 841 
euros, com tração 100 por cen-
to elétrica, destina-se à limpe-
za urbana, nomeadamente de 
jardins e recolha de folhas de 
árvore do chão. 

Ao longo dos últimos 11 anos, 
o Município de Santo Tirso tem-
-se destacado pela preocupação 
ambiental e aposta no desen-
volvimento sustentável e prova 
disso é a 11ª distinção enquan-
to concelho amigo do ambiente. 
Santo Tirso recebeu mais uma 
bandeira verde ECOXXI e refor-
çou a sua posição no ranking, 
tendo mesmo alcançado pontua-
ção máxima em diversos itens, 
entre os quais a “Qualidade da 
Água para Consumo Humano”.

Entregue aos municípios em-
penhados em trabalhar em prol 
do desenvolvimento sustentável, 

pela Associação Bandeira Azul 
da Europa, o galardão ECOXXI 
avalia as ações práticas e po-
líticas realizadas em diversos 
domínios da sustentabilidade 
e identifica e reconhece boas 
práticas.

Do total de 50 municípios que 
se candidataram em 2018, Santo 
Tirso atingiu uma pontuação de 
78,6 por cento, sendo que nos 
21 indicadores de sustentabili-
dade analisados destacou-se na 
“Promoção da Educação Ambien-
tal”, “Qualidade do Ar e Informa-
ção ao Público” e “Qualidade da 
Água para Consumo Humano” al-

cançou a pontuação máxima. De 
destacar o indicador “Emprego”, 
onde obteve a segunda melhor 
pontuação entre todos os muni-
cípios participantes.

A bandeira verde ECOXXI 2018 
foi entregue à vereadora com o 
pelouro do Ambiente, Ana Maria 
Ferreira, que acredita que “San-
to Tirso está cada vez mais vol-
tado para o desenvolvimento 
sustentável".

Santo Tirso alcançou, este 
ano, uma pontuação superior a 
concelhos como Vila Nova de Fa-
malicão, Póvoa de Varzim e Via-
na do Castelo.Prémio é atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa

Posto de abastecimento está localizado na Travessa de Rãs, junto à Central de Transportes

Câmara prevê ter três postos até ao final do primeiro semestre de 2019

Já é possível carregar carros 
elétricos em Santo Tirso

Novo galardão ECO XXI 
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F oi com as emoções à f lor 
da pele que decorreu a ce-
rimónia de homenagem, 
no dia 13 de novembro, 

nos Paços do Concelho. A Câ-
mara de Santo Tirso quis reco-
nhecer o esforço e empenho le-
vado a cabo pelos atletas que 
culminaram na conquista de 
importantes títulos nacionais e 
internacionais.

Novembro foi, quase literal-
mente, um mês de ouro para os 
atletas do Município de Santo 
Tirso, que os levou ao título de 
Campeões nas suas modalida-
des. André Mesquita sagrou-se 
campeão em representação da 
Seleção Nacional de Síndrome 
de Down, da Associação Na-
cional de Desporto para o De-
senvolvimento Intelectual e da 
Federação Portuguesa de Des-
porto para Pessoas com defi-
ciência, na cidade italiana de 
Terni. Aos 22 anos, João Vale 
tem já uma carreira promissora 
e conta já com títulos de cam-
peão Nacional de Quadcross em 
Portugal, Itália e, mais recente-
mente, Espanha. Armindo Araú-
jo regressou aos ralis em 2017, 

após um interregno de cinco 
anos, e este ano alcançou não 
só o primeiro lugar como se tor-
nou o único piloto a alcançar o 
penta campeonato.

Foi neste contexto que a Câ-
mara de Santo Tirso promoveu 
uma cerimónia de homenagem, 
pois, como enalteceu o presi-
dente da autarquia, Joaquim 
Couto, “as suas prestações pes-
soais, nas diferentes modalida-
des, exultam o orgulho coletivo 
e prestigiam o território munici-
pal e nacional”.

Recordando o título recente 
de Município Amigo do Despor-
to, atribuído a Santo Tirso, Joa-
quim Couto referiu que Armindo 
Araújo e o João Vale são dois 
exemplos do programa munici-
pal de apoio a atletas de alto 
rendimento. “Além da dinamiza-
ção de programas de promoção 
de desporto e atividade física, 
além da aposta na requalif ica-
ção e construção de infraes-
truturas desportivas, acredita-
mos e apostamos nos atletas”, 
sublinhou.

A conquista de Armindo Araú-
jo no campeonato nacional de 

ralis, na opinião de Joaquim 
Couto, “só confirmou a sua 
qualidade” e “demonstrou que 
nunca é tarde para se criar um 
projeto vencedor e fazer histó-
ria com a conquista do Penta 
Campeonato”. 

Já sobre João Vale, o presi-
dente da Câmara de Santo Tirso 
sublinhou tratar-se de “um atle-

ta promissor”, mas “com crédi-
tos confirmados na sua moda-
lidade, devendo ser o único, ou 
seguramente dos únicos, a con-
quistar três campeonatos nacio-
nais” em três países diferentes: 
Portugal, Itália e Espanha.

Sobre André Mesquita, o au-
tarca considerou-o “um caso 
inspirador para todos aqueles 

que têm necessidades espe-
ciais, para o desporto adap-
tado e para o país”. “Falar do 
André é falar também da CAID, 
pela forma como tem promovi-
do e desenvolvido o desporto 
adaptado, em prol de uma cada 
vez maior interação das pessoas 
com deficiência”, enfatizou Joa-
quim Couto.

Autarquia quis reconhecer esforço e empenho dos atletas

João Vale é campeão em três países distintos

Armindo Araújo, 
André Mesquita 
e João Vale 
homenageados

Títulos nacionais e internacionais 
alcançados pelos atletas mereceram 
reconhecimento por parte da Câmara
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Atletas emocionados
Numa sessão que decorreu 

no dia 13 de dezembro, o salão 
nobre dos Paços do Concelho 
encheu-se de amigos, conheci-
dos e apoiantes dos três. André 
Mesquita, utente da CAID des-
de 2003 e guarda redes da se-
leção nacional fez um discurso 
emotivo, carregado de orgulho 
e agradecimento. “Ando numa 
instituição da qual me orgulho”, 
adiantou, sublinhando: “motiva-
ram-me e prepararam-me para 
o que sou hoje”. Agradecendo 
à equipa técnica e ao Municí-
pio, André dedicou também a 
homenagem à mãe.

Os homenageados mostra-
ram-se, de resto, honrados com 
a distinção e partilharam alguns 
planos para o futuro. “Santo Tir-

so tem-me acompanhado por 
Portugal e pelo mundo fora”, 
contou o piloto Armindo Araú-
jo que quer levar o concelho aos 
“patamares mais altos” e não se 
coíbe de enfatizar que as suas 
“vitórias são também do Muni-
cípio e de todos os tirsenses”.

João Vale assegura que a con-
quista do Campeonato Nacional 
de Espanha, assim como con-
seguir ser campeão regional do 
Norte, foi alcançar o objetivo que 
pretendia e garante que irá con-
tinuar a trabalhar para alcançar 
outros campeonatos nacionais 
e internacionais. “Espero para o 
ano estar cá de novo”, brincou.  

André Mesquita é residente 
em Vila das Aves, João Vale vive 
em Santo Tirso e Armindo Araú-
jo na freguesia de Rebordões.

joão 
vale
Tem 22 anos, é natural e residente em San-
to Tirso, e soma títulos de campeão em três 
países distintos. Depois de Portugal e Itália, 
João Vale tornou-se, este ano, Campeão de 
Espanha de Quad Cross.
Para além dos títulos internacionais, soma 
conquistas de campeonatos nacionais de eli-
te desde 2009, assim como participações no 
Quad Cross das Nações, em representação 
de Portugal, que se realizaram na Holanda.

André 
Mesquita
Aos 36 anos, André Mesquita sagrou-se cam-
peão da Europa de Futsal INAS & FIFDS em re-
presentação da Seleção Nacional de Síndrome 
de Down ANDDI / FPDD, em Terni, na Itália, em 
novembro passado. 
Utente da CAID – Cooperativa de Apoio à Inte-
gração do De� ciente começou a colecionar me-
dalhas no ténis de mesa, quando em 2017 foi 
vice-campeão Nacional na classe de Síndrome 
de Down do Campeonato Nacional por equipas, 
da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. No 
mesmo ano, arrecadava o quarto lugar na 2ª Taça 
Nacional 3x3 de Basquetebol para atletas com 
Síndrome de Down e trazia a medalha de prata 
no Mundial de Futsal INAS & FIFDS, em Viseu.

Armindo 
Araújo
Aos 41 anos é o mais conceituado piloto portu-
guês de ralis de todos os tempos, destacando-se 
no seu currículo o título de bicampeão do Mundo 
de Ralis Produção e o penta campeonato Nacio-
nal de Ralis Absoluto. Foi considerado o melhor 
piloto de ralis dos últimos 40 anos, pela revista 
Autosport, recebeu a medalha de Mérito Distrital, 
entregue pelo Governo Civil do Porto, a de Bons 
Serviços Desportivos, dada pela Secretaria de 
Estado da Juventude e Desporto e a de Honra do 
Concelho de Santo Tirso. Em 2017, regressou às 
pistas após um interregno de cinco anos e não 
só conquistou o campeonato como se tornou 
o único piloto a alcançar o penta campeonato.

Autarquia quis reconhecer esforço e empenho dos atletas

Armindo Araújo sagrou-se pentacampeão de Ralis em Novembro

André Mesquita fez um dos discursos mais emotivos

ALÉM DA DINAMIZAÇÃO
DE PROGRAMAS DE
PROMOÇÃO DE DESPORTO 
E ATIVIDADE FÍSICA, 
ALÉM DA APOSTA NA 
REQUALIFICAÇÃO 
E CONSTRUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS 
DESPORTIVAS, 
ACREDITAMOS E 

APOSTAMOS NOS ATLETAS". 
Joaquim Couto
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O Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiên-
cia, comemorado a 3 de 
dezembro, foi assinala-

do de forma especial pela CAID 
– Cooperativa de Apoio à Inte-
gração do Deficiente, que abriu 
as portas às suas novas insta-
lações no coração da cidade de 
Santo Tirso.

As novas instalações da CAID 
estão situadas na Rua Ferreira de 
Lemos, em Santo Tirso, já foram 
inauguradas e são dedicadas à 
formação profissional e bolsas 
de serviços. Vão permitir o au-
mento do número de utentes a 
participar na bolsa de serviços de 
catering, criar uma cozinha com 
as condições necessárias para 
desenvolver formação profissio-
nal na área e uma zona destinada 
exclusivamente ao embalamento, 
já que a bolsa em questão inclui 
a produção e venda de bolachas, 
chocolates e compotas. 

Foi com “enorme felicidade” 
que o presidente da direção da 
CAID, Alberto Costa, assinalou 
o arranque de mais um desafio 
abraçado pela Instituição. “Este 
é mais um sonho tornado reali-
dade, um projeto extremamente 
importante pela aposta que te-
mos vindo a fazer na profissiona-
lização de jovens com deficiên-

cia” reforçou, lembrando que a 
este nível a CAID dá o exemplo 
ao ser “Entidade Empregadora 
Inclusiva”.

O objetivo, garante, é que 
“este seja um espaço, onde as 
pessoas com deficiência possam 
ensaiar as suas competências 
em contexto real de trabalho”. 
“Os nossos jovens podem cola-
borar em dois momentos distin-
tos do seu percurso: durante o 

curso de formação profissional 
e no estágio final”, explicou, re-
forçando, que o objetivo “é, na-
turalmente, que a médio prazo, 
se possa proceder à integração 
profissional de alguns jovens no 
mercado de trabalho”.

Câmara apoiou
No total, o novo polo vai aco-

lher, em permanência, cerca de 
35 utentes e seis funcionários 

incluindo psicólogo, educador 
social, formadores e monitores. 
Só na formação profissional es-
tarão envolvidos 21 formandos 
em áreas como a cozinha, jardi-
nagem e artesanato.

As novas instalações resultam 
de um investimento total de 200 
mil euros, sendo cerca de 45 mil 
provenientes de financiamento 
para a bolsa de serviços de ca-
tering enquanto projeto vencedor 
do programa da Fundação EDP, 
“EDP Solidária Inclusão Social 
2017”. A Câmara Municipal de 
Santo Tirso apoiou a CAID com 
a oferta de todo o mobiliário das 
novas instalações.

Recorde-se que a CAID desen-
volve há 20 anos um trabalho na 
área da inclusão social, profis-
sional e ocupacional de pessoas 
com deficiência e incapacidade, 
levando a cabo atividades de 
reabilitação, ocupação, educa-
ção e formação socioprofissio-
nal com o objetivo de melhorar 
a qualidade de vida.

Para além das novas instala-
ções inauguradas agora, a Ins-
tituição inclui também, uma re-
sidência autónoma, em Areias, 
que permite aos utentes sem re-
taguarda familiar, usufruir de to-
das as condições fora das horas 
do centro ocupacional.

Foram dias recheados de ati-
vidades para os alunos do pri-
meiro ciclo do concelho que fre-
quentaram a edição de Natal do 
Programa Mimar, de 17 a 28 de 
dezembro. E se as oficinais ex-
perimentais de robótica, artes 
circenses, modelagem, jogos 
tradicionais e dança se revela-
ram uma autentica revelação de 
talentos, grande sucesso foram 
também as visitas.

Os alunos embarcaram numa 
viagem ao mundo circense, que 
a par da ida ao Natal no Par-
que, no Parque do Ribeiro do 
Matadouro, foram alguns dos 
momentos altos desta edição. 

Os cerca de mil alunos, acom-
panhados pelos animadores co-
nheceram a casa do Pai Natal e 
exploraram os recantos da al-
deia natalícia. 

O programa Mimar tem uma 
componente educacional muito 
vincada, apostando sempre em 
atividades lúdico-pedagógicas 
para as interrupções letivas e o 
presidente, Joaquim Couto, expli-
ca que “a Câmara de Santo Tirso 
continua a acreditar que a educa-
ção não formal tem um forte im-
pacto na aprendizagem” e, nes-
se contexto, “tem sido feito um 
esforço para inserir atividades 
que desenvolvam a consciência 

social das crianças e despertem 
alguma preocupação ambiental”.

Para além disso, assegura que 
o Mimar “tem tido um impacto 
social nas famílias”, uma vez que 
não só “permite que não utilizem 
dinheiro do orçamento familiar 
para ocupar os tempos livres das 
crianças, como lhes são conce-
didas atividades de qualidade”.

O programa, inteiramente idea-
lizado e concebido pela Câmara 
Municipal de Santo Tirso, preten-
de ir ao encontro das necessida-
des dos pais e encarregados de 
educação no acompanhamento 
dos mais novos, especialmente 
em períodos de interrupção letiva.Câmara assegura atividades durante as férias

Novas instalações estão situadas na Rua Ferreira de Lemos, em Santo Tirso

O OBJETIVO É QUE ESTE 
SEJA UM ESPAÇO ONDE AS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
POSSAM ENSAIAR AS SUAS 
COMPETÊNCIAS 
EM CONTEXTO REAL 

DE TRABALHO". 
Alberto Costa
Diretor da CAID

Espaço resulta de um investimento de 200 mil euros

CAID inaugura novo polo de 
formação e bolsa de serviços

Mimar de Natal foi um sucesso
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Que avaliação já é possível 
fazer deste segundo 
mandato como presidente 
da Junta?
Um balanço muito positivo! 
Claro que sou suspeita, mas 
o conhecimento profundo da 
realidade e das dificuldades 
ajudou, e muito, a transfor-
má-las em potencialidades. 
Há, pelo menos, duas carate-
rísticas da nossa atuação: a 
capacidade de trabalhar em 
equipa e a permanente preo-
cupação em estar próximo das 
pessoas, em todos os momen-
tos. Tenho muito orgulho pelo 
trabalho realizado. Estamos 
sempre disponíveis e presen-
tes na defesa dos interesses 
dos nossos fregueses. As pes-
soas já nos conhecem bem e 
sabem que podem contar con-
nosco, mas sem contar com 
ilusões, sempre com realida-

de. Foi possível constituir um 
executivo coeso e preocupa-
do. Pessoas de trabalho, que 
se dedicam, de corpo e alma, 
ao desafio da Junta de Fregue-
sia. O atual mandato ficará 
marcado pelo excelente rela-
cionamento que foi possível 

manter entre nós. Provámos 
ao longo dos últimos anos 
que somos a garantia dessa 
mesma estabilidade. É uma 
equipa que se dedicou, por 
inteiro, a este projeto autár-
quico, muitas vezes deixando 
para trás a sua vida profis-
sional e familiar. Uma equipa 
com uma vasta experiência ao 
nível do trabalho autárquico. 
Uma experiência que tem sido 
colocada ao serviço de todos

Quais os objetivos até ao 
final do mandato?
Os objetivos são a continuida-
de e consolidação do trabalho 
que temos vindo a desenvolver, 
resolvendo os problemas das 
pessoas e valorizando o traba-
lho associativo da nossa terra 
que é motivador para continuar 
o trabalho pela nossa Vila. A 
proximidade com as pessoas 

é sempre um dos objetivos. 
Manter um bom relacionamen-
to institucional com a Câmara 
Municipal, para que esta nos 
continue a apoiar e nos ajude a 
melhorar sempre as condições 
da rede viária, pavimentação de 
ruas em terra e requalif icações 
de outras, e também criar um 
espaço de lazer com boas con-
dições, requalif icar o nosso Par-
que do Rosal. Queremos fazer 
mais e melhor, promover a nos-
sa terra com a nossa política de 
proximidade, fazendo tudo em 
prol do bem-estar das pessoas. 
Continuar a nossa vivência diá-
ria com e para a população.
  
Quais as potencialidades 
desta Freguesia?
A freguesia que presido é um 
grande orgulho para mim. Re-
bordões tem uma riqueza cul-
tural, desportiva e ambiental, 

mas, efetivamente, Rebordões 
tem um grande património 
humano, com um sentimento 
de solidariedade e coopera-
ção muito forte. São muitas as 
associações na freguesia com 
uma grande dinâmica e ativi-
dade. A Festa de S. Tiago de 
Rebordões, celebrada em julho, 
é uma das atrações em que te-
mos envolvidas as associações 

e participação das mesmas e 
a atividade religiosa. A fregue-
sia continua a sua caminhada 
de progresso e de evolução. 
Penso que tem cada vez mais 
potencialidades para crescer 
nas questões que envolvam a 
melhoria da qualidade de vida 
das pessoas. 

Enquanto presidente da 
Junta, qual o convite que 
deixa aos leitores?
Visitem Rebordões. Somos uma 
terra de gente boa que sabe 
receber bem. Que os leitores 
rebordoenses sintam orgulho 
da nossa terra, nas nossas as-
sociações … nas nossas pes-
soas. Este Jornal Municipal é 
uma publicação que retrata as 
mais variadas áreas da gestão 
autárquica e que nos mantém 
mais informados de toda a ati-
vidade que se passa no nosso 
concelho.

Elsa Mota quer continuar a promover Rebordões

OS OBJETIVOS SÃO A 
CONSOLIDAÇÃO DO 
TRABALHO, RESOLVENDO 
OS PROBLEMAS 
DAS PESSOAS E 
VALORIZANDO O 
TRABALHO ASSOCIATIVO 
DA NOSSA TERRA”".

REBORDÕES TEM UM 
GRANDE PATRIMÓNIO 
HUMANO, COM UM 
SENTIMENTO DE 
SOLIDARIEDADE E 
COOPERAÇÃO MUITO 
FORTE".

Presidente da Junta de Freguesia de Rebordões, Elsa Mota

“A freguesia continua 
a caminhada de progresso”
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L ocalizado na União de 
Freguesias de Santo Tir-
so, Couto (Santa Cristina 
e S. Miguel) e Burgães, o 

Complexo Habitacional de Arge-
mil está a ser alvo de uma inter-
venção profunda, por parte da 
Câmara Municipal que abrange 
a requalificação dos edifícios, 
o reaproveitamento dos espa-
ços públicos e a criação de um 
segundo arruamento que facilite 
a circulação contínua no bairro.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Joaquim 
Couto, adianta que as obras pre-
tendem “dar garantia de condi-
ções mínimas de habitalidade, 
dotando as habitações de novos 
espaços e tendo em conta o con-
forto térmico”. Para além disso, 
garante, “avançou-se com a reti-
rada das coberturas de amianto 

que ainda existiam e que são, 
como é do conhecimento de to-
dos, prejudiciais para a saúde”.

“Aqui chovia”, conta uma das 
habitantes, enquanto apontava 
para dentro da casa, sublinhan-
do que, também a cozinha “es-
tava muito estragada”. O Com-
plexo Habitacional, que nasceu 
no início dos anos 2000, encon-
trava-se com alguns espaços 
degradados e com problemas 
sérios de humidade. A substi-
tuição de caixilharias, exteriores 
e isolamento térmico são algu-
mas das soluções que irão pôr 
fim a este problema. O primeiro 
edifício já se encontra concluí-
do e as diferenças são notórias, 
nomeadamente ao nível do rés-
-do-chão, com o aproveitamento 
de um espaço de garagem qua-
se inutilizado e degradado que 

permitiu a inclusão de mais uma 
casa de banho e de um quarto. 

Depois de anunciar o investi-
mento de quatro milhões de eu-
ros na recuperação de habitação 
social do concelho, a Câmara de 
Santo Tirso já avançou para o 
terreno com obras na ordem do 
milhão de euros, fruto de uma 
candidatura ao programa Reabi-
litar para Arrendar, do Instituto 
da Habitação e Reabilitação Ur-
bana (IHRU).

Com as obras nas 33 casas 
a bom ritmo, a conclusão deve 
acontecer já em março de 2019. 
O realojamento da comunidade 
cigana em Argemil teve início 
em 1992, altura em que a Câ-
mara de Santo Tirso solicitou o 
apoio do Alto Comissariado de 
Luta Contra a Pobreza para o 
realojamento desta comunidade. 

Só em 1996 é que o comissaria-
do chegou a acordo para apoiar 
este projeto. Em maio desse ano, 
foi celebrado o acordo para a 
construção de 33 fogos e a pri-
meira pedra era lançada em 
maio de 1999.

Antes do início do século XXI, 
a Câmara tinha em construção 
novas habitações nas fregue-
sias de Água Longa e em Roriz. 
Agora, mais de duas décadas 
depois, a autarquia está empe-
nhada na regeneração urbana 
das habitações municipais, na 
requalificação dos edifícios, rea-
proveitamento dos espaços pú-
blicos e, entre outras coisas, a 
melhoria da eficiência energéti-
ca das habitações.

O projeto global prevê a recu-
peração de 450 casas habitadas 
por quase 1600 pessoas.

Algumas das habitações já estão em fase de conclusão, e incluem a criação de novos espaços

Obras irão trazer melhorias significativas

AS OBRAS PRETENDEM
DAR GARANTIA 
DE CONDIÇÕES MÍNIMAS 
DE HABITUALIDADE, 
DOTANDO AS HABITAÇÕES 
DE NOVOS ESPAÇOS 
E TENDO EM CONTA 

O CONFORTO TÉRMICO”. 
Joaquim  Couto

Obras no Complexo Habitacional de Argemil decorrem a bom ritmo

Habitações 
renovadas 
em 2019
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As obras de requalif icação da 
Praça General Humberto Delga-
do, junto ao tribunal de Santo 
Tirso, já terminaram e o espaço 
está totalmente renovado.

Os taipais que, há cerca de 
uma década, vedavam o acesso 
ao interior do antigo cineteatro já 
não existem. No seu lugar há ago-
ra passeios e espaço para a cir-
culação de peões em segurança. 

Inserida no Plano de Mobili-
dade Sustentável, a obra teve 
em conta questões fulcrais 
como a melhoria da segurança 
dos peões, a reorganização do 
tráfego e a melhoria da quali-
dade da via. O espaço pedonal 

criado no troço final da Avenida 
S. Rosendo permite a circulação 
de forma segura e o presidente 
da Câmara, Joaquim Couto, acre-
dita que a obra tornou “a zona 
mais moderna, mais aprazível, 
de forma a que as pessoas pos-
sam usufruir destes espaços”.

A par desta obra, a Câmara 
de Santo Tirso já fez, também, 
uma intervenção no espaço do 
antigo cinema, nomeadamente 
com a consolidação das paredes 
do edifício e a beneficiação dos 
prédios contíguos que estavam 
a ser afetados por infiltrações. 
O investimento rondou os 150 
mil euros.

A s redes viárias que li-
gam S. Tomé de Ne-
grelos e Vila das Aves 
estão a ser intervencio-

nadas e, para além de uma nova 
centralidade, vão facilitar aces-
sos, diminuir constrangimentos 
e aumentar a segurança.

Depois do Nó do Barreiro, e 
da Ponte do Espírito Santo, é a 
vez da Rua do Espírito Santo, 
em S. Tomé de Negrelos. O pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Joaquim Couto, as-
sinalou, no dia 18 de dezembro, 
o arranque da requalif icação 
que representa um investimento 
de 175 mil euros e vai melhorar 
as acessibilidades e criar uma 
ligação ao futuro Parque do Ver-
deal, em Vila das Aves.

O presidente da Câmara ex-
plica que esta é uma requalif i-
cação que surge “em linha com 
o Plano Municipal de Mobilida-
de Sustentável” e que a recon-
versão da rua em via partilhada 
“vai permitir dar preponderân-
cia ao peão”. O autarca adian-
tou, ainda, que “como resultado 
da intervenção do Nó do Bar-
reiro, a Rua do Espírito Santo 
f icou sem ligação à EN 105, 
sendo por isso necessário in-
tervir no redesenho da via e do 
espaço público, melhorando as 

acessibilidades”.
A intervenção inclui a criação 

de um acesso da Rua do Espí-
rito Santo ao futuro Parque do 
Verdeal, em Vila das Aves, mas 
a obra prevê também a conso-
lidação das zonas de estaciona-
mento, o reforço da iluminação 

pública, a instalação de mobi-
liário urbano e o melhoramento 
da rede de águas pluviais.

O presidente da Junta de 
Freguesia de São Tomé de Ne-
grelos, Roberto Figueiredo, sa-
lientou que a obra vem ao en-
contro das reivindicações dos 

comerciantes da rua, “uma vez 
que vai melhorar a circulação 
no local e facilitar o acesso aos 
estabelecimentos”.

A intervenção resulta de um 
investimento de 175 mil euros 
e estará concluída no primeiro 
trimestre de 2019.

PONTE 
DO ESPÍRITO SANTO
A Câmara Municipal investiu, no 
� nal do ano passado, 300 mil 
euros na requali� cação da Pon-
te do Espirito Santo, sobre o rio 
Vizela, que faz a ligação entre 
S. Tomé de Negrelos e Vila das 
Aves. Utilizada diariamente por 
um grande número de pessoas, 
a ponte passou a ser segura pa-
ra os peões com a construção 
de passeios e o acesso à Fá-
brica do Rio Vizela, que está a 
ser reabilitada. O tabuleiro da 
ponte foi, também, alargado 
o que permite uma circulação 
mais fluida nos dois sentidos. 
Esta era uma reivindicação da 
população e a Câmara Muni-
cipal acedeu, dando um novo 
fôlego a uma das entradas da 
freguesia de Vila das Aves.

NÓ DO BARREIRO
Em plena Nacional 105, o Nó do 
Barreiro é uma das obras ini-
ciadas pela Câmara Municipal 
com mais impacto na segurança 
e diminuição dos constrangi-
mentos de trânsito. A obra deu 
resposta a uma antiga reivindi-
cação da população e traz co-
modidade aos utilizadores da 
via. Os problemas de circulação 
no local � caram resolvidos com 
a construção de uma rotunda e 
o projeto inclui ainda a requali-
� cação de arruamentos e a in-
tervenção aos níveis da zona 
de circulação pedonal, rede de 
drenagens e iluminação. O in-
vestimento rondou um milhão 
de euros.

O espaço permite, agora, a circulação de forma mais segura

Intervenção inclui a criação de um acesso da Rua do Espírito Santo ao futuro Parque do Verdeal

Obras junto ao tribunal concluídas

Obras já arrancaram e vão dar mais segurança aos peões

Rua do Espírito Santo 
em andamento
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Santo Tirso tem atualmen-
te, espalhados pelas suas 
principais ruas do conce-
lho, pontos de recolha de 

lixo seletiva que permitem a se-
paração correta de lixo e con-
vidam a população a pôr em 
prática os três R’s da sustenta-
bilidade: reduzir, reutilizar e re-
ciclar. A Câmara Municipal, em 
parceria com a Resinorte, insta-
lou 30 novos ecopontos em to-
das as freguesias do concelho, 
aumentando a oferta já existente. 

A colocação de ecopontos 

pretende, por um lado, cons-
ciencializar para a necessidade 
de reduzir a produção de resí-
duos e, por outro, estimular a 
separação de lixo.

“Trata-se de uma medida a 
pensar no futuro de todos nós 
e do planeta em que vivemos”, 
explica o presidente da Câmara, 
Joaquim Couto, que ressalva que 
“o ambiente é uma prioridade e 
que deve ser uma preocupação 
de todos”.

De acordo com a ERSAR – En-
tidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos, no ano de 
2017, o concelho possuía 276 
ecopontos, com uma densidade 
de 250 habitantes por ecopon-
to. Durante o ano foram recolhi-
das 1.325, 52 toneladas de vidro, 
638,1 toneladas de papel/cartão e 
421,2 toneladas de embalagens.

Com a instalação de 30 novos 
ecopontos em algumas das prin-
cipais artérias das freguesias do 
concelho, sobe para 306 o nú-
mero de ecopontos disponíveis, 
o que representa uma densidade 
de 225 habitantes por ecoponto.

Os brinquedos e instrumentos 
musicais que já não são usados 
e ainda se encontram em bom 
estado podem, agora, ajudar a 
fazer felizes outras crianças de 
Santo Tirso. Tudo porque a Câ-
mara Municipal criou um espaço 
onde se podem encontrar, exata-
mente, esses brinquedos e ins-
trumentos musicais. A iniciativa, 
de caráter social, irá, promover a 
troca de bens entre a população 
do concelho.

Com o objetivo de potenciar 
a troca de recursos lúdicos, di-
dáticos e educativos, através de 
doações em bom estado de con-
servação, o novo Banco de Brin-
quedos e Instrumentos Musicais 
da Câmara de Santo Tirso surge 
como uma forma de “conscien-
cializar para a sua reutilização 
e, ao mesmo tempo, contribuir 
para a promoção de uma socie-
dade mais solidária e ecológica”, 
garante o presidente da autar-
quia, Joaquim Couto.

Os brinquedos e instrumen-

tos musicais são disponibili-
zados gratuitamente aos inte-
ressados, sendo desta forma 
possível apoiar as famílias que 
tenham maior dificuldade em ad-
quiri-los. “Queremos, também 
aqui, contribuir para a redução 
das desigualdades sociais, incre-
mentando o sentido de respon-
sabilidade social e a conscien-
cialização cívica e promovendo, 
também, comportamentos de 
reutilização”, explica o autarca.

O Banco de Brinquedos e 
Instrumentos Musicais de San-
to Tirso está localizado no Es-
paço Digital SantoTirso.pt (Loja 
do Cidadão de Santo Tirso, na 
Avenida Sousa Cruz, nº101). Para 
entrega ou recolha de bens, a 
população deve dirigir-se ao Es-
paço Digital Santo Tirso.pt, entre 
as 9h00 e as 12h00. A entrega 
pode, ainda, ser realizada na 
receção do edifício da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, de se-
gunda a quinta-feira, entre as 
9h00 e as 17h30.

A visita do presidente da Câ-
mara Municipal, Joaquim Couto, 
aos doentes internados na Uni-
dade de Santo Tirso do Centro 
Hospitalar de Médio Ave já é qua-
se uma tradição natalícia. “É um 
gesto simbólico que considero 
importante manter”, explica o 
autarca, ressalvando ser “uma 
forma de acarinhar quem está a 
passar por momentos delicados 
a nível de saúde e, em muitos ca-
sos, se vê impedido de passar o 
natal na sua casa, com a família”. 

Joaquim Couto quis demons-
trar, pessoalmente, o seu apoio 
e levar algum conforto a quem 
se encontra no Hospital de Santo 
Tirso. Percorreu as várias salas 
de internamento, conversou com 
utentes e transmitiu uma mensa-
gem de esperança, força e alegria 
como forma de ultrapassar este 
momento difícil.

O presidente dirigiu, ainda, 
uma palavra de apreço aos pro-
fissionais de saúde pelo trabalho 
e dedicação em função do bem-

-estar do próximo.
Acompanhado pelo presiden-

te do Conselho de Administra-
ção, António Barbosa, Joaquim 
Couto lembrou que “este foi um 
ano de algumas conquistas para 
o Hospital, como é o caso das 
consultas de medicina oral gra-
tuitas para a população carencia-
da”, mas admitiu não baixar os 
braços e “continuar a lutar pelos 
investimentos que foram prome-
tidos” e que irão beneficiar cerca 
de 250 mil habitantes.

Santo Tirso passou a ter 306 ecopontos dispersos por todo o concelho

Joaquim Couto conversou com utentes e transmitiu mensagem de esperança

Brinquedos e intrumentos musicais são disponibilizados gratuitamente

Há 30 novos 
pontos de recolha 
de lixo seletiva

Visita de Natal aos doentes do Hospital

Banco promove 
troca de brinquedos 
e instrumentos musicais
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Com o objetivo de minorar as 
necessidades económicas e so-
ciais das famílias carenciadas 
do concelho a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso entregou no-
vamente, este ano, cabazes de 
Natal a cerca de mil agregados 
familiares.

“Esta é apenas uma forma 
de dar um pouco mais de con-
forto nesta época”, explicou o 
presidente da Câmara, Joaquim 

Couto, lembrando que “o apoio 
às famílias é algo que acontece 
todo o ano”. Para além disso, 
explicou que desta vez houve 
uma maior preocupação em co-
locar alimentos mais saudáveis 
no cabaz. 

“É Natal e há alguns elemen-
tos gastronómicos tradicionais 
da época que decidimos man-
ter, mas houve a tentativa de, 
mesmo nesta época, dar pri-

mazia a elementos com menos 
açucares”, referiu, recordando 
o plano municipal de promoção 
de alimentação saudável que o 
Município de Santo Tirso tem em 
curso. 

Bacalhau, Azeite, leite, arroz, 
amendoins, aletria e bolo rei são 
alguns dos elementos que com-
põem os cabazes que foram ad-
quiridos no comércio local como 
medida de promoção.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Santo 
Tirso, Joaquim Couto, 
e o bastonário da Or-

dem dos Médicos Veterinários, 
Jorge Cid, assinaram um proto-
colo para atribuição de cheque 
veterinário por parte do Municí-
pio. Vacinação, desparasitação e 
esterilização de animais em ris-
co são alguns dos tratamentos 
abrangidos pela medida. 

“Depois da criação do canil/
gatil municipal este é mais um 
grande passo que damos no sen-
tido de promover o bem-estar 
animal, passamos agora, entre 
outros aspetos importantes, a 
ter condições para dar resposta a 
situações de urgência”, explica o 
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Joaquim Couto. 

“Vamos avançar com um in-
vestimento anual em cheque ve-

terinário de 7.500 euros, o que 
se traduzirá na atribuição de 
cheques para tratamento con-
forme as necessidades que vão 
sendo identificadas” acrescenta.

O cheque veterinário tem como 
objetivo a prestação de cuidados 
de saúde dos animais em risco, 
nomeadamente no que se refe-
re à vacinação, desparasitação 
e esterilização, bem como outros 
tratamentos e urgências 24 horas.

Para além dos animais em 
risco, o cheque veterinário vai 
também poder ser utilizado pe-
las famílias que tenham animais 
e estejam isentas do pagamento 
de contribuições sociais.

O cheque veterinário, que 
será atribuído pelo Município, 
apenas poderá ser usado nos 
quatro Centros de Atendimento 
Médico-Veterinário existentes no 
concelho de Santo Tirso.

Segundo o bastonário da Or-
dem dos Veterinários este tipo 
de programa tem como principal 
objetivo a criação de uma rede de 
cuidados primários médico-vete-
rinários para animais em risco. 
Desta forma, aponta Jorge Cid, os 
Municípios passam a dispor dos 
instrumentos necessários para o 
cumprimento da legislação em 
vigor e promovendo uma aproxi-
mação aos médicos veterinários.

Cabaz incluiu, este ano, alimentos mais saudáveis

Medida representa um investimento anual de 7500 euros

Câmara dá cabazes a famílias carenciadas

Cheque veterinário 
chega em janeiro
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É uma das provas mais es-
peradas do ano e contou 
com mais de 1500 pes-
soas, em representação 

de 192 clubes. A 21ª edição da 
S. Silvestre de Santo Tirso decor-
reu no dia 22 de dezembro e teve 
Ercília Machado como madrinha 
da prova. 

Promovida pela Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso em par-
ceria com o CAST – Centro de 
Atletismo de Santo Tirso, a prova 
incluiu um percurso de 10 quiló-
metros, feito inteiramente pela 
cidade, com partida e chegada 
junto ao Pavilhão Municipal.  

Rui Pedro Silva foi o vence-
dor da 21ª edição da prova no 

escalão Seniores Masculinos, e 
Daniela Cunha alcançou a mes-
ma posição no escalão feminino.  
“Ter este número de pessoas a 
dar vida às ruas da cidade numa 
prova emblemática como a S. Sil-
vestre só demonstra a motiva-
ção desportiva que caracteriza o 
concelho”, adiantou o presidente 
da Câmara, Joaquim Couto.

De forma a promover o espí-
rito solidário da época natalícia, 
realizou-se também a caminhada 
dos Pais Natal, com um percurso 
de cinco quilómetros. Associada 
à participação nesta caminhada 
esteve a entrega de um bem ali-
mentar, a reverter para famílias 
carenciadas do concelho.

Prova decorreu em paralelo com uma caminhada de Pais Natal solidária

Mais de 1500 
na S. Silvestre de Santo Tirso
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Foram repletas de animação 
as manhãs de 17 a 28 de dezem-
bro para os jovens que, entre os 
10 e 16 anos, participaram das 
Manhãs Desportivas de Natal. 
Futebol, basquetebol, voleibol, 
andebol, ténis, badminton, té-
nis de mesa e natação foram 
algumas das modalidades que 
os jovens tiveram oportunida-
de de praticar diariamente, no 
Complexo Desportivo Municipal. 
Promovida pela Câmara Munici-
pal, a iniciativa foi totalmente 
gratuita e pretende, por um lado 
“incutir nos jovens hábitos de 
vida saudáveis e de ligação ao 
desporto com benefícios claros 
a nível físico, mental e social”, 
adianta o presidente da Câma-
ra, Joaquim Couto, e, por outro, 
apoiar as famílias. “É importan-
te ocupar os tempos livres dos 
jovens de forma saudável e ati-
va, e especialmente no perío-
do de férias esse apoio é ful-
cral para as famílias que, muitas 
vezes, não têm onde deixar os 
filhos”, explica.

As Manhãs Desportivas são 
apenas uma das apostas do Mu-
nicípio de Santo Tirso a nível de 
atividades durante o período de 
interrupções letivas. O progra-
ma MIMAR é o mais conhecido e 
envolve, desde a sua criação, os 
alunos do primeiro ciclo do con-
celho em iniciativas lúdico-pe-
dagógicas. Paralelamente, são 
ainda levadas a cabo inúmeras 
oficinas temáticas, sessões de 
teatro e música que juntam pais 
e f ilhos em alguns dos equipa-
mentos culturais do concelho.

É a prova de corrida de mon-
tanha que leva os parti-
cipantes a alguns dos 
pontos de maior relevo 

do património do Município de 
Santo Tirso e passa por lugares 
históricos como o Castro de Mon-
te Padrão. O Santo Thyrso Ultra 
Trilhos, que tem ganho maior di-
mensão ano após ano, regressa 
dias 16 e 17 de fevereiro e inclui 
uma caminhada e um trail para 
crianças.

Organizada pelo NAST – Nú-
cleo Associativo de Santo Tirso e 
pela Câmara Municipal, percorre 
os caminhos das montanhas dos 
concelhos de Santo Tirso e Paços 
de Ferreira, ao longo de 17 quiló-
metros para o trail curto, 28 qui-
lómetros para o trail longo, ou 53 

quilómetros para o Ultra Trilhos.
Em simultâneo, realiza-se um 

percurso pedestre de dificuldade 
moderada, de 10 quilómetros e 
carácter não competitivo, assim 
como o trail com vertente edu-
cativa para as crianças.

Limitada a dois mil participan-
tes, no total das cinco provas, o 
evento acontecerá em dois dias. 
No dia 16 de fevereiro, o Parque 
Urbano Sara Moreira acolhe, pe-
las 15h00, o Santo Tirso Trail Kids 
onde as crianças terão distâncias 
e classificações próprias de acor-
do com as faixas etárias. Serão 
500 metros para as crianças dos 
5 aos 7 anos, 1000 metros para 
os que têm entre 8 e 10, 1500 
para os 13 anos e 2000 para os 
participantes com idades entre 

os 14 e os 16 anos.
O STUT – Santo Thyrso Ultra 

Trilhos é um evento que promo-
ve e privilegia, acima de tudo, o 
fair play e o respeito pelo meio 
ambiente e, por isso mesmo, o 
regulamento prevê a desclassi-
ficação para quem não prestar 
apoio a alguém cuja integridade 
física esteja em causa ou apre-
sentar uma conduta poluidora.

Os percursos das provas prin-
cipais são maioritariamente com-
postos por trilhos, caminhos e 
estradas florestais e, aos parti-
cipantes, é imposto pelo regu-
lamento “cumprir com as regras 
de trânsito nas localidades e 
estradas de uso público, assim 
como respeitar as áreas agrícolas 
e propriedades privadas”. Ao lon-

go do caminho, existem postos 
de controlo e locais de abaste-
cimento. E se os primeiros são 
de passagem obrigatória e as-
seguram o cumprimento integral 
do percurso, os segundos irão 
fornecer comida e bebida.

“Temos cada vez mais partici-
pantes que vêm de fora de San-
to Tirso participar nesta prova”, 
garante o presidente da Câmara, 
Joaquim Couto, sublinhando que 
se trata de “algo muito positivo 
não só por confirmar a qualidade 
da iniciativa”, mas também por-
que, desta forma, “ficam a co-
nhecer alguns dos pontos mais 
emblemáticos do concelho”. O 
turismo desportivo é, assegura, 
algo cada vez mais sedimentado 
em Santo Tirso. 

As provas estão limitadas a um total de dois mil participantes

Jovens 
competem 
nas Manhãs 
desportivas 
de Natal

Prova acontece dias 16 e 17 de fevereiro e inclui caminhada e Trail para crianças

Santo Thyrso Ultra 
Trilhos de regresso

Prova decorreu em paralelo com uma caminhada de Pais Natal solidária

Mais de 1500 
na S. Silvestre de Santo Tirso
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O Natal no Parque, o Mer-
cado de Natal, a Expo-
sição de Presépios e a 
maior árvore de Natal 

de sempre na Praça 25 de Abril, 
que acompanhou a chegada do 
novo ano, foram as atrações prin-
cipais do mês de dezembro. San-
to Tirso foi inundado pelo espírito 
natalício e visitado por pessoas 

de dentro e fora do concelho que 
se envolveram nas inúmeras ati-
vidades, exposições e concertos 
e festejaram, em conjunto, uma 
das épocas mais esperadas do 
ano. As festividades terminaram 
com a entrada no novo ano e fo-
ram assinaladas com um concer-
to e um espetáculo de fogo de 
artifício à meia-noite.

Santo Tirso viveu o espírito de Natal
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Santo Tirso viveu o espírito de Natal

19DEZEMBRO 2018 • JORNAL MUNICIPAL 

CRIAR



20 JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #11



A rtista plástica contempo-
rânea nascida e criada 
em Houston, no Texas, 
Estados Unidos da Amé-

rica, Amy Yoes é a artista que se 
segue no Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea.  “Cor-
respondences” é o nome da ex-
posição que conjuga elementos 
decorativos e arquitetónicos e 
estará patente a partir de 8 de 
fevereiro.

Viveu entre Houston, Chicago, 
São Francisco e Nova Iorque e 
foi nessas cidades americanas 
que desenvolveu estudos e deu 
os primeiros passos na carreira. 
Frequentou a School of the Art 
Institute of Chicago, uma das 
mais conceituadas instituições 
ligadas à arte contemporânea 
e, desde aí, foi aperfeiçoando a 
sua personalidade artística e ex-
plorando diversos meios, como 
a instalação, pintura, vídeo, fo-
tografia ou escultura.

Expõe individualmente des-
de meados dos anos 80, mas 
abraçou também algumas expo-
sições de carater coletivo, tanto 
nos Estados Unidos como na Eu-
ropa. A artista mantém, de res-
to, um estreito contacto com a 
tradição iconográfica europeia 
e, os seus trabalhos, que têm 
tradicionalmente componentes 
de ornamentação, recentemente 
aliam também novos elementos 
que conferem tridimensionalida-
de, movimento e luz à compo-
nente decorativa e arquitetónica.

Associada a novas formas de 
expressão, Amy Yoes, desenvol-
veu também alguns trabalhos 
de arte pública e tem, inclusiva-
mente, a escultura mais figurati-
va instalada no MIEC. “Capriccio” 
chegou ao Museu Internacional 
de Escultura Contemporânea ao 
Ar Livre com o segundo simpó-
sio, em 1993. Instalado nas ime-
diações do Mosteiro de Santo 
Tirso, trata-se de um peque-
no muro, de forma elítica e cor 
quase branca que gira sobre as 
suas volutas e é rematada por 

duas ânforas de forma clássica. 
O jogo de espaços, abertos e fe-
chados, numa referência à dialé-
tica interior/exterior, transmite a 
ideia de uma casa primordial, 
de um espaço íntimo, afetuoso 
e transcendente, adornado por 
vasos alados que remetem para 
a ideia de recipientes que con-
servam e transportam produtos 
sagrados.

Mais tarde, assinalou a 
Expo’98 com mais uma escultura 
ao ar livre. “Cursiva” foi traba-
lhada em ferro pintado em tom 
esverdeado e lembra “um molde 
gigantesco de uma capitular de 
um códice medieval, evocando o 
vocabulário barroco português”.  

Nas instalações do MIEC e do 
Museu Municipal Abade Pedro-

sa, Amy Yoes terá, agora, pa-
tente “Correspondences” com-
posta por esculturas da coleção 
da autora e esculturas inéditas, 
onde serão visíveis os traços ha-
bituais que caracterizam o seu 
trabalho.

Para o presidente da Câmara, 
Joaquim Couto, a exposição de 
Amy Yoes “vem dar continuida-
de ao vasto leque de artistas de 
renome que têm trazido exposi-
ções de relevo cultural incalculá-
vel ao MIEC e que ajudam a afir-
mar Santo Tirso como a Capital 
da Escultura Contemporânea”. 

A inauguração está marcada 
para as 19h30 de dia 8 de fe-
vereiro e a exposição pode ser 
visitada até 5 de maio, com en-
trada gratuita.

São 43 as peças em cerâmi-
ca que constituem a exposição 
“Era uma vez…uma bilha” do ar-
tista plástico Afonso Henrique, 
patente no Centro Cultural e Mu-
nicipal de Vila das Aves.

A exposição é o resultado 
de um trabalho de investigação 
sobre a evolução da bilha, um 
simples objeto de transportar e 
guardar água que, durante sécu-
los, estava presente nas habita-
ções em todo o mundo. Afonso 
Henrique foi, ao longo dos anos, 
concebendo mais de meia cente-
na de bilhas que vão contando 
toda a sua história, assim como 
a associação à água.

Durante a inauguração, o ve-
reador da Cultura, Tiago Araújo, 
lembrou que “esta é uma expo-
sição temática, que conta uma 
história através do imaginário 
cerâmico, baseada numa peça 
portuguesa – a bilha moringa” e 
destacou que “ao promover este 
tipo de iniciativas, a Câmara de 
Santo Tirso está não só a dina-
mizar a sala de exposições do 
Centro Cultural, mas também a 
proporcionar aos artistas a pos-
sibilidade de apresentarem os 
seus trabalhos no concelho e a 
atrair, em simultâneo, o público 
escolar para estas atividades”.

As peças originais, presentes 
na exposição, datam de 1998 a 

2012 e fazem parte dos 40 anos 
da carreira do autor. A mostra 
contém uma narrativa que re-
porta para o período da pré-his-
tória e chega até à atualidade. 

Natural de Ermesinde e resi-
dente em Aveiro, mas com casa 
e ateliê em Água Longa, Afonso 
Henrique desde cedo se interes-
sou pelas artes, sendo licencia-
do em pintura pela Escola Su-
perior de Belas Artes do Porto. 

A exposição está aberta ao pú-
blico, no Centro Cultural Munici-
pal de Vila das Aves, até 31 de 
janeiro, e pode ser visitada de 
segunda a sexta-feira, entre as 
9h00 e as 17h30 e aos sábados 
das 14h30 às 18h30. A entrada 
é gratuita.

AO PROMOVER ESTE 
TIPO DE INICIATIVAS, 
A CÂMARA DE SANTO 
TIRSO ESTÁ NÃO SÓ 
A DINAMIZAR A SALA 
DE EXPOSIÇÕES DO 
CENTRO CULTURAL”.
Tiago Araújo
Vereador da Cultura

“Capriccio”, de Amy Yoes chegou ao MIEC em 1993

Exposição está patente até ao dia 31 de janeiro com entrada gratuita

Exposição pode ser visitada de 8 de fevereiro a 5 de maio

Amy Yoes traz
“Correspondences” 
ao MIEC

Exposição no Centro Cultural 
Municipal de Vila das Aves
Era uma vez… uma bilha
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Sensibilizar para os proble-
mas que o stress acarreta a 
nível individual e fornecer fer-
ramentas para melhorar a sua 
gestão foram os objetivos que 
estiveram na base do Workshop 
de Gestão de Stress que, a 15 de 
dezembro, teve lugar na Biblio-
teca Municipal de Santo Tirso.

No âmbito das Jornadas de 
Formação Jovem, a Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso promoveu 
mais uma edição da iniciativa 
que foi, igualmente, um sucesso 
nas sessões anteriores. Desti-
nada a pessoas entre os 18 e 
os 30 anos, debruçou-se sobre 
um dos principais problemas 
da sociedade atual, muitas ve-
zes desvalorizado, e que pode 
acarretar graves consequências 
no dia-a-dia, afetando adultos, 
jovens e crianças. 

O workshop ajudou a desen-
volver mecanismos de identif i-
cação de potenciais causas de 
stress, de definição do grau de 
vulnerabilidade, assim como 
alertar para os seus efeitos e o 
tipo de respostas que poderão 
ser cruciais nestes casos. Du-
rante as quatro horas que durou 
a sessão, foram ainda elabora-
dos planos individuais de mu-
dança para uma melhor gestão 
do stress e desenvolvimento de 
mecanismos de resposta f lexí-
veis e criativos face a situações 
difíceis.

Avaliação
O programa incluiu, ainda, a 

abordagem das fases do stress, 
a sua relação com o desempe-
nho, bem como os fatores de 
risco associados. Individual-
mente, os participantes fizeram 
uma avaliação do seu grau de 
stress e aprenderam técnicas 
de relaxamento e meditação, de 
modo a criar barreiras contra o 
problema, promover a redução 
de sintomas, melhorar a qua-
lidade do sono e assumir uma 
maior autonomia.

A iniciativa ajuda a gerir e ul-
trapassar o problema que, pode, 
em muitos casos, deixar marcas 
profundas.

C hama-se “Água para Al-
berto” e é a mais recen-
te escultura que integra 
o Museu Internacional 

de Escultura Contemporânea 
(MIEC). A obra, da autoria do 
artista plástico espanhol Fer-
nando Casás tem, de resto, a 
particularidade de ser uma ho-
menagem ao também escultor 
e mentor do MIEC Alberto Car-
neiro. Com a nova escultura, si-
tuada na Praça Camilo Castelo 
Branco, sobe para 55 o número 
de peças que fazem parte da 
coleção do museu ao ar livre.

É numa das artérias mais im-
portantes de acesso à cidade de 
Santo Tirso que pode ser vis-
lumbrada “Água para Alberto”, 
uma escultura que traz a tran-
quilidade dos elementos natu-
rais e desenha o seu contraste. 
Composta por cinco elementos 
graníticos que surgem direta-
mente do solo em representa-
ção de troncos fósseis, e alguma 
vegetação envolvente, todos os 

elementos comunicam entre si e 
conjugam-se com o clima e os 
jogos de luz e sombras.

Com dimensões mais reduzi-
das do que o meio envolvente, 

“Água para Alberto” é o elemen-
to de integração que unifica o 
espaço e sobressai pelo repou-
so visual, por um diálogo cons-
tante com a natureza.

Os cinco elementos que com-
põem a obra têm dimensões dis-
tintas e as suas posições são 
passíveis de ser alteradas. Os 
detalhes incluem, ainda, vege-
tação no muro que servirá de 
fundo.

Esta é mais uma homenagem 
da Câmara Municipal de San-
to Tirso ao escultor que esteve 
na origem do Museu Internacio-
nal de Escultura Contemporâ-
nea no final da década de 90, 
e doou parte do seu espólio ao 
Município. 

O autor da escultura, Fernan-
do Casás, é considerado um dos 
precursores dos movimentos de 
Arte & Natureza. A sua obra re-
flete sobre o tempo e as mar-
cas da vida. Casás possui tra-
balhos em diferentes museus, 
bem como em espaços públicos 
como em Espanha (Santiago de 
Compostela, Pontevedra, Bayo-
na), em Israel ( Jerusalém), ou no 
Brasil (Rio de Janeiro – Parque 
da Catacumba).

Obra enriquece o Museu Internacional de Escultura Contemporânea

Nascido em 1937, Alberto Carneiro 
esteve ligado a diversas áreas ar-
tísticas. Entre 1947 e 1958 apren-
deu o ofício de santeiro. Mais tar-
de, já na década de 60 estudou 
escultura na Escola de Belas Artes 
do Porto e de 1968 a 1970 mudou-
-se para a St. Martin’s School of 
Art, em Londres, onde esteve em 
contacto com a arte da vanguar-
da e reteve elementos de movi-
mentos como a Land Art ou a Arte 
Conceptual.
As influencias de correntes de � lo-
so� a oriental estão muito presen-
tes nas suas obras e refletem-se na 
forma como reinterpreta as tradi-
ções da escultura ocidental através 
da articulação entre a escultura, a 

natureza e as suas matérias, sejam 
as madeiras ou a pedra.
Alberto Carneiro explorou, tam-
bém, a arte do desenho. Foi pro-
fessor e dedicou-se e investiga-
ções sobre a arte e a pedagogia, 
expondo em cidades como Paris, 
Veneza ou São Paulo.
O artista, que faleceu em 2017, 
participou, ainda, em vários sim-
pósios de escultura ao ar livre e 
realizou esculturas públicas para 
diversos países. Em Portugal, para 
além de ter estado na origem da 
criação do Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea, criou o 
Parque Internacional de Escultura 
Contemporânea em Carrazeda de 
Ansiães (2002-2009). 

O HOMENAGEADO

Workshop 
ensinou 
a gerir 
stress

Escultura de Casás 
presta tributo 
a Alberto Carneiro
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Na era da Internet, surgem no-
vas profissões associadas a esta 
plataforma. Há peças de roupa 
que esgotam após serem usadas 
por grandes figuras e os produto-
res de conteúdos online passam a 
assumir a dianteira da confiança 
dos consumidores. Na era dos fe-
nómenos da Internet, Cátia Sou-
sa é um deles. Tem 25 anos, um 
jeito doce e uma oratória fluída. 
É autora do blogue “Nada para 
Vestir”, que soma quase 700 pu-
blicações no instagram e mais de 
23 mil seguidores. 

É natural de Santo Tirso, onde 
nasceu e viveu até há poucos 
anos, quando rumou a Vila do 
Conde por motivos profissio-
nais. “Santo Tirso está muito 
bonito”, faz questão de subli-
nhar, “desde que fui para Vila do 
Conde acho que aconteceu um 
boom. Sinto mesmo isso, quan-
do venho ao Município”. 

A história de Cátia Sousa re-
monta ao tempo em que Santo 
Tirso tinha maternidade. Das 
suas memórias, muitas são li-
gadas ao concelho, à Escola 
Secundária D. Dinis e à Tomaz 
Pelayo, onde estudou. Tirou 
um curso profissional técnico 
de apoio psicossocial e gos-
tou. “Gostei das áreas que me 
permitia trabalhar, no entanto 
não me sentia concretizada e 
optei por procurar um trabalho”, 
recorda. 

Primeiro emprego
O primeiro emprego foi numa 

loja de decoração em Santo Tir-
so e hoje alia o que faz no blo-
gue ao trabalho numa marca de 
luxo, em Vila do Conde. Acredi-
ta ter nascido com o gosto pela 
moda, já o blogue surgiu qua-
se por acaso. “Estávamos numa 
aula de tecnologias, lá na Tomaz 
Pelayo, e pediram para criar uma 
página da Internet”, explica. “Eu 
já gostava de ver blogues e en-
tão criei um para experimentar”. 
Publicava textos, frases inspira-
cionais e, quando a vontade de 
mostrar aos outros os traços da 
sua personalidade através das 

roupas que escolhia aumentou, 
passou a publicar fotos suas, 
mas ocultando o rosto. “Acho 
que tinha vergonha”, confiden-
cia, “porque as pessoas também 
não levavam isto dos blogues 
muito a sério”. 

Do blogue para o instagram 
foi um pulo e com trabalho e 
dedicação começaram a aumen-
tar os seguidores. “Sinto que as 
pessoas já não têm paciência 
para estar a ler os textos, então 
o instagram é uma ferramenta 
fácil e rápida e é uma platafor-
ma que te dá visibilidade e ao 
mesmo tempo às marcas”. 

Todo o trabalho inerente ao 
blogue e ao instagram é intei-
ramente feito por si e cada foto 
tem por trás muito tempo de-
dicado, muita organização. “É 
preciso fazer uma gestão para 
que haja forma de ter um bom 
conteúdo, uma boa foto, mas ao 
mesmo tempo tratar da logísti-
ca que é a parceria com o sítio 
onde se fotografa, porque há sí-
tios onde não é possível fotogra-
far com tanta facilidade a roupa 
que estás a pôr e isso demora 
muito tempo”.

Ler blogues
Atualmente, trabalha com mar-

cas conhecidas, mas é defensora 
acérrima de que: “Temos de nos 
identificar com aquilo que apre-
sentamos aos nossos seguidores”. 
Procura ser coerente naquilo que 
faz, organizada e verdadeira com 
o seu público e não esconde ser, 
também, perfecionista. “Nisso, 
existe a parte má”, explica, con-
cretizando: “Começamos a preocu-
par-nos demasiado”. A parte boa, 
em compensação, “é que sendo 
perfecionista e querendo sempre 
mais, trabalhamos mais. E, a ver-
dade, é que não vemos evolução 
de seguidores e números se não 
trabalharmos”, assegura.

Na era da Internet, Cátia acre-
dita que as pessoas já começam 
a perceber o trabalho que desen-
volve. “Agora sim, começamos a 
ver isto mais valorizado”. Para o 
futuro, gostaria de alcançar mais 
parcerias e evoluir no seu traba-
lho. Se gostava de viver só do 
blogue? “Claro que sim, é uma 
coisa que me dá muito gosto fa-
zer”. Ainda assim, garante: “Só 
peço para ter tempo para con-
seguir manter isto tudo”.Cátia Sousa acredita que trabalho de bloguer já é valorizado

O nome Nada para Vestir foi inspirado no livro da autora do blogue, Stylista, Maria Guedes, o primeiro livro ligado à moda que Cátia comprou

Cátia Sousa é inspiração 
para mais de 23 mil pessoas
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ESCLARECIMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL

1.  A Câmara Municipal informa a população de Santo 
Tirso que adquiriu uma viatura elétrica destinada 
aos serviços de manutenção dos jardins do Municí-
pio, no valor de 32 mil e 841 euros, no âmbito da es-
tratégia de renovação da frota municipal apresen-
tada no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável;

2.  Paralelamente, e também inseridas nas políticas de 
mobilidade sustentável adotadas pelo Município, 
estão a ser construídas as infraestruturas para a 
colocação de três postos de carregamento de veí-
culos elétricos, um dos quais já a funcionar junto à 
Central de Transportes de Santo Tirso;

3.  A Câmara Municipal foi, no passado dia 12 de de-
zembro, objeto de uma busca por parte das auto-
ridades que estão a investigar atividades alegada-
mente fraudulentas de empresas privadas, facto a 
que o Município é alheio;

4.  A Câmara Municipal lamenta que, no âmbito da in-
vestigação em curso, o Município e os seus dirigen-
tes estejam a ser afetados na sua boa imagem e no 
seu bom nome, em virtude da realização de buscas 
no local acompanhadas de notícias e de órgãos de 
comunicação social;

5.  A Câmara Municipal lamenta ainda que esteja a ser 
prejudicada por alegados factos de fuga fiscal de 
empresas privadas, matéria que apenas diz respei-
to aos responsáveis dessas empresas;

6.  Na sequência das diligências realizadas dia 12 de 
dezembro na Câmara Municipal, nenhum titular de 
cargo político, nem nenhum dirigente do Município 
foi detido;

7.  A Câmara Municipal prestou todos os esclareci-
mentos sobre o processo de aquisição da viatura 
elétrica e está absolutamente segura de ter cum-
prido todos os requisitos impostos pela lei;

8.  Este esclarecimento visa repor a verdade dos fac-
tos e desmentir a intoxicação informativa através 
da publicação de informação falsa, especulativa e 
deturpadora dos factos;

9.  A Câmara Municipal rejeita os julgamentos precipi-
tados na praça pública e aguarda com serenidade o 
desenvolvimento da investigação em curso dirigida 
àquelas empresas;

10.  A Câmara Municipal reitera ter respeitado, neste 
como em todos os procedimentos administrativos 
de aquisição de bens e serviços, os requisitos que 
a lei impõe, pautando-se por princípios de transpa-
rência, rigor e ética pública.

11.  Fruto do esforço que tem vindo a ser desenvolvi-
do, o Município de Santo Tirso subiu 73 lugares no 
Índice de Transparência Municipal, da responsabi-
lidade da organização não-governamental Trans-
parência e Integridade, tendo, aliás, obtido uma 
pontuação de 100 por cento em matéria de trans-
parência económica e financeira.

12.  A Câmara Municipal reitera, por fim, que total 
disponibilidade para colaborar com a Procurado-
ria-Geral da República e a Direção Nacional da 
Polícia Judiciária, reafirmando a necessidade de 
reforço do Estado de Direito democrático, evitan-
do-se, assim, metodologias de investigação que 
contribuem para julgamentos sumários na Im-
prensa e na praça pública.

A Câmara Municipal

Santo Tirso, 18 de dezembro de 2018


