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J á está em vigor o novo ta-
rifário de resíduos urbanos 
para 2019, com reduções de 
preço entre os dois e 10 por 

cento para os consumidores 
com 15 e cinco metros cúbicos, 
respetivamente. A grande maio-
ria dos consumidores do Muni-
cípio com rede de água situa-se 
no escalão 7,9 metros cúbicos, 
o que se traduz numa descida 
do valor a pagar mensalmente 
de 7,7 por cento. 

“Depois de cinco anos conse-
cutivos em que os consumidores 
do Município não foram sujeitos 
a um aumento do serviço de lixo, 
a população de Santo Tirso vê 
agora o executivo municipal pôr 
em prática um tarifário que re-
presenta uma real redução das 
despesas com a recolha, trans-
porte e tratamento dos resíduos 
urbanos”, explicou o presidente 
da Câmara, Joaquim Couto.

O novo tarifário proposto à 
ERSAR – Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas e Resí-
duos foi aprovado, por maioria, 
em reunião de Câmara do dia 21 
de fevereiro. Os preços são fixa-
dos em função do consumo de 
água. “Na prática, em compara-
ção com o tarifário em vigor, um 
consumidor médio, cujo escalão 
se fixe nos 7,9 metros cúbicos 
de água vai pagar 7,66 euros 
por mês, em vez dos 8,30 que 
paga atualmente pelo serviço 
de resíduos urbanos”, apontou, 

a título de exemplo, o autarca.
Nas freguesias de Santo Tirso 

e Vila das Aves, a redução fixa-
-se entre os dois por cento por 
mês para os consumidores com 
15 metros cúbicos abrangidos 
pela rede pública de água e os 
10 por cento para os consumi-
dores com cinco metros cúbicos 
beneficiários do serviço de re-
colha domiciliária. Fora dos dois 
polos urbanos, os consumidores 
da rede pública de água sentem 

uma redução de cinco por cento 
e passam a pagar 6,16 euros para 
o consumo de 7,9 metros cúbicos. 

Já os consumidores não-do-
mésticos, nomeadamente esta-
belecimentos comerciais e in-
dustriais, profissões liberais e 
organismos do Estado, também 
veem a sua fatura do lixo ser re-
duzida, podendo chegar aos 34 
por cento para um escalão de 
consumo de 240 litros por mês.

Com este novo tarifário, o 
Município de Santo Tirso cum-
pre todas as recomendações fei-
tas pela entidade reguladora, 
nomeadamente o princípio do 
equilíbrio utilizador-pagador, o 
que só passou a ser possível 
com a celebração do atual con-
trato de prestação do serviço 
de lixo, no âmbito do qual foi 
obtida uma poupança de cerca 
de 100 mil euros por ano, au-
mentada a área de limpeza ur-
bana e reforçado o número de 
contentores nas freguesias.

NA PRÁTICA, NO 
ESCALÃO DOS 7,9 
METROS CÚBICOS DE 
ÁGUA, O CONSUMIDOR 
PASSA A PAGAR 7,66 
EUROS POR MÊS, EM VEZ 
DOS 8,30 QUE PAGAVA”
Joaquim Couto

As mudanças nos tarifários favorecem ainda as cerca de mil famílias abrangidas pelas tarifas sociais de lixo

As mudanças nos tarifários fa-
vorecem ainda as cerca de mil 
famílias do Município, abrangi-
das pelas tarifas sociais de li-
xo que, até agora, beneficiavam 
de uma redução de 70 por cen-
to na fatura. “Com a entrada em 
vigor do novo tarifário, vão usu-
fruir de uma descida no preço do 
serviço de 80 por cento”, subli-
nha o presidente da autarquia, 

adiantando tratar-se de “uma 
poupança de mais de cinco eu-
ros”, já que em vez de terem de 
suportar um encargo mensal de 
6,30 euros por mês previsto pa-
ra os consumidores domésticos 
com rede pública de água, pas-
sam a ter uma despesa mensal 
de 1,26 euros.
A proposta de tarifário para o 
ano de 2019 merece, de resto, 

uma classificação “Boa” por par-
te da ERSAR, no que diz respeito 
ao indicador “Acessibilidade Eco-
nómica”. “A avaliação atribuída 
só não é ainda melhor porque 
a entidade reguladora não leva 
em conta as políticas municipais 
em matéria de Coesão Social, no-
meadamente os amortecedores 
sociais lançados a partir de finais 
de 2013”, refere Joaquim Couto.

TARIFAS SOCIAIS PARA MIL FAMÍLIAS

Tarifário de 2019 prevê descida de 7,7 por cento 
para a maioria dos consumidores

Lixo já está 
mais barato
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Os primeiros agentes  
da proteção civil

Março, para além do mês da poesia, foi o mês das comemorações da proteção 
civil, tendo como tema central os cidadãos e o seu papel ativo na prevenção de si-
tuações de risco. 

Os incêndios que, em 2017, assumiram proporções incontroláveis e tiraram a vida 
a dezenas de pessoas, ainda estão bem presentes nas nossas memórias. E é impor-
tante que nenhum de nós se esqueça e que assuma as suas responsabilidades no dia 
a dia, pois só assim conseguiremos evitar que estas catástrofes se voltem a repetir. 

Cabe ao Estado promover as condições indispensáveis à execução dos meios de 
proteção civil, nomeadamente no que diz respeito à organização do território e ao 
consequente modelo de governança que permitirá gerir, bem, todas as entidades en-
volvidas nesta área.

Contudo, é, também, um dever dos cidadãos agir não só em caso de necessidade, 
mas, sobretudo, na prevenção. A segurança e a qualidade de vida devem ser preocu-
pações de todos. Limpar terrenos, manter acessos e cursos de água limpos, não fazer 
fogo no interior de florestas são ações que, quando levadas a cabo, podem prevenir 
incêndios ou, pelo menos, ajudar a diminuir as suas consequências.

Nas comemorações deste ano, em Santo Tirso, procuramos sensibilizar para a 
importância da cidadania ativa e a necessidade de incutir uma cultura de seguran-
ça. Queremos aumentar, também, a capacidade de resposta das populações que, 
em alguns casos de emergências, são a primeira resposta no local. Envolver os jo-
vens é fundamental nesse processo. Passar a mensagem no sentido da prevenção 
é tão importante como garantir que, desde pequenos, reconhecem a relevância de 
ligar para o 112 em situações de emergência. Em ambos os casos, está em causa 
a proteção e a segurança. Em ambos os casos, o primeiro agente da proteção civil 
é o cidadão. 

JOAQUIM COUTO
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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N o âmbito das comemo-
rações do Dia Mundial 
dos Direitos do Consu-
midor e do 30º Aniver-

sário de Centro de Informação 
Autárquico ao Consumidor de 
Santo Tirso, a Câmara Munici-
pal lançou uma campanha de 
sensibilização sobre os direitos 
dos consumidores. Ações decor-

reram nas três feiras semanais 
do concelho.

“O Centro de Informação Au-
tárquico ao Consumidor de San-
to Tirso tem desenvolvido, ao 
longo destes 30 anos, um pa-
pel muito importante nomeada-
mente na mediação de peque-
nos conflitos. O nosso objetivo é 
termos cada vez mais cidadãos 

informados dos seus direitos e 
que saibam a que mecanismos 
podem recorrer para fazerem va-
ler os seus interesses”, refere o 
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Joaquim Couto.

No último ano, o Centro de 
Informação Autárquico ao Con-
sumidor de Santo Tirso instau-
rou 171 processos, quase todos, 

98 por cento, relativos ao for-
necimento de serviços. Dos que 
se encontram atualmente con-
cluídos, 90 por cento teve um 
desfecho favorável.

As campanhas de sensibili-
zação decorreram durante a se-
mana de 18 a 23 de março nas 
três feiras semanais do conce-
lho: Santo Tirso, São Martinho 

do Campo e Vila das Aves. No 
local, esteve a unidade móvel 
do Centro de Arbitragem de 
Conflitos de Consumo do Vale 
do Ave acompanhada de uma 
equipa especializada no âmbito 
dos direitos do consumidor para 
informar e aconselhar os muní-
cipes quanto aos seus direitos 
e obrigações.

C onstruir e programar 
um robot é para muitos 
uma tarefa quase impos-
sível, mas não para os 

alunos do 1º ciclo do Município 
de Santo Tirso. Naquele que é 
um projeto pioneiro, a Câmara 
criou aulas de robótica nas es-
colas, apostando no desenvolvi-
mento de competências ao nível 
do raciocínio e da resolução de 
problemas. 

Cerca de mil alunos já estão 
envolvidos no programa que 
funciona como promoção do 
sucesso escolar, de prevenção 
do abandono precoce e de igual-

dade de acesso a uma educação 
de boa qualidade. “O futuro é o 
conhecimento e a capacitação e 
esta é uma iniciativa inovado-
ra que desperta a criatividade 
e fará com que estas crianças 
consigam, no futuro, empregos 
melhores”, acredita o presidente 
da Câmara de Santo Tirso, Joa-
quim Couto. 

O Município ajudou a capaci-
tar professores e dotou as es-
colas de kits “all aboard” que 
incluem impressoras 3D, funda-
mentais para a aprendizagem de 
eletrónica básica, programação 
e robótica. “Vivemos na era da 

tecnologia e queremos, por isso, 
aumentar as competências dos 
alunos nesta área”, argumenta 
Joaquim Couto, sublinhando a 
vontade de explorar “a verten-
te do desenvolvimento social, 
motivando as crianças para o 
seu sucesso educativo e criando 
um ambiente de aprendizagem 
inovador”.

A medida permite a adaptação 
às necessidades de cada aluno, 
estimulando e reforçando o seu 
processo de ensino com impac-
to no desenvolvimento de com-
petências como a criatividade, a 
imaginação e o espírito crítico. 

Nas escolas de Santo Tirso 
aprende-se mais do que aquilo 
que vem nos manuais. Do leque 
de novas aptidões alcançadas no 
recinto escolar faz também parte 
aprender a andar de bicicleta. O 
projeto “Ciclismo vai à Escola”, 
promovido pela Câmara de Santo 
Tirso, começou com cerca de 43 
por cento dos alunos do 1º Ciclo 
do Município sem saber andar de 
bicicleta e o relatório referente 
ao primeiro período indica que 
metade já aprendeu.

Inserida no Plano Municipal 
de Mobilidade Sustentável, a 
iniciativa percorreu 33 institui-
ções escolares do 1º Ciclo du-
rante o primeiro período e che-
gou a cerca de 900 alunos. Os 
progressos são notórios, já que 
dos 43 por cento que não sa-
bia andar de bicicleta, aquando 
do arranque do projeto, apenas 
14 por cento ainda necessita de 
mais algum esforço. No total, 
253 alunos já aprenderam a pe-
dalar com ajuda das ações do 
“Ciclismo vai à Escola”. 

Evolução
Números bastante positivos 

tendo em conta que as iniciati-
vas levadas a cabo nas escolas 
não se limitam a ensinar a andar 
de bicicleta, mas também a co-
nhecer as regras de segurança 
e de circulação pacífica na via 
pública.

Antes do projeto, escolas 
como S. Bento da Batalha, Que-
lha, Aldeia Nova e Cantim apre-
sentavam os valores mais baixos 
no que diz respeito à percenta-
gem de alunos que sabia andar 
de bicicleta e, em todos os ca-
sos, ficavam aquém dos 40 por 
cento. Após as ações, o cenário 
inverteu-se e algumas delas as-
sumiram a dianteira das escolas 
com maior evolução. 

O projeto é pioneiro a nível 
nacional e pretende ajudar a 
criar hábitos de circulação no 
espaço público e diminuir pa-
tologias como a obesidade in-
fantil e o sedentarismo. As ini-
ciativas vão continuar durante 
todo o ano letivo.

A terceira edição do Fórum 
Educa juntou a comunidade edu-
cativa de dentro e fora do con-
celho em torno do “perfil dos 
professores para o século XXI”. 
A iniciativa promovida pela Câ-
mara Municipal de Santo Tirso 
realizou-se, este ano, na Esco-
la Secundária D. Dinis e contou 
com a presença do secretário de 
Estado da Educação, João Cos-
ta, e do presidente da Câmara, 
Joaquim Couto, na cerimónia de 
encerramento.

Debater temas ligados à edu-

cação e apresentar diferentes 
perspetivas e abordagens do 
processo educativo é o objeti-
vo que, há três anos, está na 
origem do Fórum Educa. Desen-
volvida em parceria com o Agru-
pamento de Escolas D. Dinis e 
o Centro de Formação Sebas-
tião da Gama, o fórum incluiu 
oficinas paralelas, abrangendo 
temas como as ferramentas web 
2.0 na sala de aula, a realidade 
aumentada na educação ou a 
programação e robótica.

A robótica nas escolas, pro-

grama em curso nas escolas do 
1º ciclo do Município foi, de res-
to, um dos exemplos de sucesso 
apontados pelo presidente da 
Câmara de Santo Tirso na ce-
rimónia de encerramento, sa-
lientando ser “importante que 
o processo educativo acompa-
nhe a evolução dos tempos a to-
dos os níveis, nomeadamente no 
que respeita à tecnologia”. Joa-
quim Couto realçou, por outro 
lado, “a necessidade de troca 
de conhecimentos e experiên-
cias, já que o trabalho deve ser 

realizado de forma articulada e 
em rede”.

“Tão importante como ter 
equipamentos de qualidade e 
apoios para os alunos é ter pro-
fessores e educadores capazes 
e informados, que contribuam 
para o sucesso escolar dos alu-
nos”, ressalvou o autarca, enu-
merando as apostas do Municí-
pio na educação que fazem da 
área uma prioridade.  Os trans-
portes escolares gratuitos para 
todos os alunos até ao 12º ano, 
as refeições escolares, as bol-

sas de estudo para os alunos 
do Ensino Superior, o progra-
ma Mimar, o projeto ColorAdd 
e o diagnóstico de dislexia e o 
apoio ao nível do desporto es-
colar são alguns exemplos.

“Queremos formar cidadãos”, 
vincou Joaquim Couto, “e aju-
dar a criar condições para usu-
fruírem de melhor qualidade de 
vida”. Os jovens foram, de resto, 
os principais protagonistas de 
uma mesa redonda focada no 
passado, presente e futuro do 
agrupamento.

Perfil dos professores para o século XXI em debate

Ações de sensibilização decorreram nas três feiras semanais que se realizam no Município

Há cerca de mil alunos envolvido no programa promovido pela Câmara Municipal de Santo Tirso

Aos alunos é dada a possibi-
lidade de construir e progra-
mar um robot através do mé-
todo ver, aprender e criar. A 
iniciativa decorre, assim, em 
três fases, sendo a primeira 
delas marcada por ações de 
sensibilização e capacitação 
de educadores e professores 
para promover o uso de tec-
nologias inovadoras a nível 
pedagógico. Num segundo 
momento são realizadas ati-
vidades em contexto escolar, 
através da metodologia ba-
seada na resolução de pro-
blemas e, na fase final, é 
possível criar sistemas recor-
rendo a equipamentos como 
a impressão em 3D.

Se tiver algum conflito re-
lacionado com o consumo, 
pode informar-se e solicitar 
ajuda no Centro de Informa-
ção Autárquico ao Consumi-
dor de Santo Tirso. O espaço 
tem como objetivo prevenir 
conflitos e mediar litígios 
de consumo, em que a me-
diação, a tentativa de conci-
liação e a arbitragem neces-
sária são articuladas com 
o Tribunal Arbitral do Vale 
do Ave, sendo obrigatórias 
sempre que se trate de ser-
viços públicos essenciais.
O Centro de Informação Au-
tárquico ao Consumidor de 
Santo Tirso funciona no edi-
fício do Ambiente, na Rua 
Dr. José Cardoso Miranda, 
de segunda a quinta-feira 
entre as 9h00 e as 17h00 e 
sexta-feira entre as 9h00 e 
as 13h00.

VER. 
APRENDER. 
CRIAR.

SABIA QUE…

CIAC protege direitos 
dos consumidores

ATUAL

Programa pioneiro implementado no Município

Robótica chega
ao 1º ciclo

Há mais 
253 alunos 
a pedalar

ATUAL
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C hama-se Rede Portugue-
sa de Turismo Industrial 
– RPTI e junta os conce-
lhos de Santo Tirso, Vila 

Nova de Famalicão, Santa Ma-
ria da Feira, S. João da Madeira, 
Vale de Cambra e Vila do Con-
de em torno de um projeto que 
pretende incrementar os f luxos 
de turismo nesta área.

A RPTI foi um dos projetos 
vencedores do Programa Ala+T, 
iniativa  do IPDT – Turismo e 
Consultoria, com o apoio do Tu-
rismo de Portugal, que preten-
de dotar os técnicos superiores 
e dirigentes da Administração 
Local Autárquica de competên-
cias específicas e transversais 
indispensáveis para o desen-
volvimento do setor do turismo.

O projeto irá disponibilizar 
toda a informação relativa ao 
Turismo Industrial num site e 
numa App que pretende ciar 
uma rede de parceiros na área, 
de forma a apresentar aos visi-
tantes uma nova abordagem tu-
rística consistente e organizada. 
Focada na promoção e valoriza-
ção do Turismo Industrial Portu-
guês e o desenvolvimento das 
potencialidades turísticas do se-
tor, bem como o reconhecimen-
to da sua importância enquanto 
produto turístico e elemento de 
revitalização socioeconómica 
do território, a rede propõe-se, 

igualmente, a despertar os va-
lores da cultura industrial do 
passado e do presente.

Santo Tirso é, de resto, um 
concelho com um vasto patri-
mónio na área industrial e uma 
grande tradição ligada à indús-
tria, nomeadamente ao têxtil. O 
Município é conhecido não só 

por ser a casa da primeira em-
presa têxtil do Vale do Ave, a 
Fábrica do Rio Vizela, mas tam-
bém pelo trabalho desenvolvido 
ao longo dos anos na requalif i-
cação de espaços como a Fábri-
ca de Santo Thyrso. Preservar 
a memória da “Fábrica”, assim 
como da realidade socioeconó-

mica e cultural relacionada com 
a identidade coletiva de Santo 
Tirso levou, inclusive, à criação 
do Centro Interpretativo da In-
dústria Têxtil que pode ser visi-
tado na Fábrica de Santo Thyrso.

O projeto do grupo de trabalho 
de Santo Tirso foi um dos três es-
colhidos de entre 19 a concurso.

Pelo sexto ano consecutivo, 
Santo Tirso mostrou o que tem 
de melhor na Bolsa de Turismo 
de Lisboa (BTL). Entre 13 a 17 de 
março, o Município promoveu, 
na principal montra de turismo 
nacional, o Museu Internacio-
nal de Escultura Contemporâ-
nea (MIEC) e o turismo natureza.

“O turismo cultural e o turis-
mo natureza são uma aposta 
clara, que iniciámos em 2013. 
Temos, por um lado, a sorte de 
ter um riquíssimo património na-
tural e paisagístico no conce-
lho e, por outro, um importante 

trabalho feito ao nível da arte 
pública, em concreto da escultu-
ra”, explica o presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 
Joaquim Couto, salientando que 
é objetivo do Município “posi-
cionar o concelho como um dos 
destinos referência no âmbito 
da Área Metropolitana do Porto 
e da região Norte”.

Santo Tirso conta com oito 
percursos pedestres identif ica-
dos que promovem caminhadas 
pelo património ecológico, ar-
quitetónico, religioso e cultural 
do concelho, numa descoberta 

pela biodiversidade, contando 
com uma forte programação ao 
nível do turismo de natureza.

Do ponto de vista cultural, 
o Município tem ainda o úni-
co museu de escultura ao ar 
livre do país. No total, são 55 
as esculturas instaladas em 
diferentes espaços urbanos 
da cidade. Desde 2016, o Mu-
seu Internacional de Escultura 
Contemporânea ganhou uma 
nova atração turística, o edifí-
cio sede do museu da coauto-
ria dos arquitetos Siza Vieira e 
Souto de Mora.

A multinacional espanhola 
Copo Têxtil vai investir cerca de 
5,5 milhões de euros no Municí-
pio de Santo Tirso, de forma a 
triplicar a produção e o volume 
de negócios. A informação foi 
revelada no dia 27 de fevereiro, 
após uma visita do presidente 
da Câmara de Santo Tirso, Joa-
quim Couto, do cônsul geral de 
Espanha no Porto, Aleix Garau 
Montané, e do secretário geral 
da Câmara de Comércio e Indús-
tria Luso-Espanhola, Francisco 
Contreras.

Assegurando atualmente 230 

postos de trabalho, a empresa 
irá requalif icar as antigas ins-
talações da fábrica Vale de Tá-
buas, para aumentar a produ-
ção. Destacando “a opção pela 
recuperação de uma antiga uni-
dade industrial, contribuindo 
assim também para a reabili-
tação urbana”, Joaquim Couto 
enalteceu “o excelente exemplo 
de boas práticas empresariais” 
da Copo Têxtil.

Após a visita à empresa, a 
comitiva participou na confe-
rência “Invest Santo Tirso – In-
ternacionalizar para o Mercado 

Espanhol”, promovida pela Câ-
mara Municipal com o objetivo 
de apoiar e capacitar as Peque-
nas e Médias Empresas, assim 
como as startups da região no 
processo de exportação e inter-
nacionalização para o merca-
do espanhol. A conferência foi, 
segundo Aleix Garau Montané, 
“um excelente exemplo de pro-
moção da relação e cooperação 
ibéricas”, ao ponto de incitar as 
empresas espanholas a “apos-
tarem em Portugal e em Santo 
Tirso, um polo de atração muito 
interessante”.

O vice-presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Alberto Costa, 
esteve de visita às instalações 
de Sequeirô da empresa DUX – 
Interiores, S.A., filial portuguesa 
da multinacional sueca especia-
lizada na produção de colchões, 
desde as molas à cobertura têxtil, 
camas e têxteis lar.

“Trata-se de uma empresa com 
reconhecido Projeto de Interesse 
Municipal”, adiantou o vice-pre-
sidente, recordando que o inves-
timento de 700 mil euros reali-
zado na “ampliação da unidade 
de Sequeirô, permitiu a criação 

de mais 15 postos de trabalho”, 
tendo contado com o apoio da 
Câmara e do Invest Santo Tirso, 
através de benefícios fiscais.

Jonas Bratt, diretor geral da 
empresa, justificou o investimen-
to com “a necessidade de aumen-
tar a produção para responder à 
crescente procura do mercado”, 
sublinhando o sucesso da empre-
sa com “a aposta em investigação 
e desenvolvimento, bem como na 
valorização dos colaboradores”.

Com unidades em Vila das 
Aves e Sequeirô, a DUX tem 150 
colaboradores. 

“E stamos muito orgu-
lhosos pelo facto de 
o Lidl ter escolhido 
Santo Tirso para o 

novo entreposto e, acima de 
tudo, pelo facto de reconhece-
rem que o acompanhamento que 
a Câmara Municipal fez de todo 
este processo foi decisivo para 
a decisão”. Foi desta forma que 
o presidente da autarquia, Joa-
quim Couto, enalteceu o investi-
mento que está a nascer na Zona 
Empresarial da Ermida, aquando 
do lançamento da primeira pe-
dra, a 19 de fevereiro.

A cadeia alemã de supermer-
cados está a deslocar o centro de 

distribuição e logística e o arma-
zém de congelados, situado em 
Famalicão, para o concelho de 
Santo Tirso, construindo um es-
paço de 48 mil metros quadrados, 
o equivalente a cinco campos de 
futebol, que representa um inves-

timento de 70 milhões de euros 
e 200 postos de trabalho.

“Este projeto é um dos maio-
res investimentos de sempre rea-
lizados no Município”, enfatizou 
Joaquim Couto, em declarações 
aos jornalistas, lembrando a 

aposta da Câmara na captação 
de investimento. Para a empresa, 
a deslocação para Santo Tirso re-
presenta um aumento na capaci-
dade “para chegar a mais de 100 
lojas”, explicou o diretor geral do 
Lidl, Hélder Rocha, referindo que 

o “alcance atual se situa nas 77”.
Presente na cerimónia de lan-

çamento da primeira pedra da 
empresa, o secretário de Esta-
do da Defesa do Consumidor, 
João Torres, enalteceu também 
o trabalho realizado pela Câma-
ra, nomeadamente pelo facto de 
ter criado uma zona privilegiada 
para o investimento e desenvol-
vimento de empresas. 

O novo entreposto do LIDL 
terá painéis solares e será um 
edifício que respeita os princí-
pios da eficiência energética. Se-
gundo o diretor geral do LIDL, o 
novo equipamento estará con-
cluído dentro de um ano.

Centro Interpretativo da Fábrica de Santo Thyrso é um dos espaços que recorda a história industrial do Município

Sede do MIEC da autoria de Siza Vieira e Souto de Moura

Lançamento da primeira pedra de uma infraestrutura que irá representar 200 postos de trabalho

• Combater a sazonalidade, 
promover e sustentar a 
atividade turística ao longo 
do ano, alargando a novas 
procuras e atratividade a 
meses menos tradicionais;

• Valorizar o Património e 
Cultura;

• Potenciar o aumento do 
emprego no turismo, a 
qualificação e valorização 
das pessoas e o aumento dos 
rendimentos dos profissionais 
do turismo;

• Otimizar o crescimento em 
todas as regiões onde se 
inscreve o projeto; alargar 
a atividade turística a todo 
o território e promover o 
turismo como fator de  
coesão social;

• Diversificar os mercados 
emissores;

• Dinamizar outos setores  
de atividade  
(nomeadamente o setor 
empresarial e industrial)  
do mercado interno;

• Representar um estímulo 
à Inovação e ao 
Empreendedorismo  
do tecido empresarial. 

BENEFÍCIOS 
DA REDE DE TURISMO
INDUSTRIAL

PROJETO PILOTO 
O presidente da Câmara de San-
to Tirso anunciou que a Zona Em-
presarial da Ermida vai integrar 
um projeto piloto a nível nacio-
nal de instalação de uma subes-
tação da EDP que irá permitir 
“melhorar a qualidade e fiabili-
dade no fornecimento de energia 

elétrica às empresas”. “Trata-se 
de uma situação excecional e 
uma referência a nível nacional, 
uma vez que seremos a única ci-
dade que não é capital distrito 
com uma subestação de quali-
dade A+”, apontou, acrescen-
tando que esta ação reflete “o 
empenho da Câmara Municipal 

no apoio às empresas e resposta 
às suas necessidades”.
Por outro lado, continuou, este 
projeto piloto “permitirá ter uma 
competitividade acrescida, por-
que no mundo global apresentar 
esta área como tendo qualida-
de A+ é um acrescento face ao 
contexto regional e nacional". 

Turismo Industrial 
passa por Santo Tirso

MIEC e natureza em destaque na BTL Multinacional quer triplicar produção Dux conclui investimento

Localizado na Ermida, representa 
um investimento de 70 milhões de euros

Maior 
entreposto 
do LIDL 
a nascer
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É uma das zonas do con-
celho em profunda ex-
pansão e que muito tem 
contribuído para o desen-

volvimento económico do Mu-
nicípio. Só nos últimos quatro 
anos, 10 empresas investiram, 
ou estão a investir, acima dos 
120 milhões de euros na Zona 
Empresarial da Ermida, criando 
cerca de 500 postos de trabalho. 

Para o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Joaquim Couto, 
os números refletem o suces-
so da aposta do Município na 
captação de investimento. Tanto 
mais, aponta, estas empresas 
beneficiaram de vários incen-
tivos fiscais, fruto de reduções 
ou isenções de taxas e impostos 
como o IMI, o IRS ou a Derrama. 

No mercado global, alude 
Joaquim Couto, “o Município de 
Santo Tirso tem de se apresen-
tar de uma forma competitiva. 
Neste contexto, para além do 
espaço e terrenos que temos 
disponíveis para as empresas 
se instalarem, temos um pacote 
fiscal muito agressivo, com con-
dições ímpares”. Em números, 
continua, “a Câmara concedeu 
mais de 1,6 milhões de euros em 
benefícios fiscais às empresas 
que se instalaram na Zona Em-
presarial da Ermida”.

A par destes benefícios, a au-
tarquia tem também em curso 
uma revolução na requalif icação 
das redes viárias que circundam 
aquela área, num investimento 
que supera os dois milhões de 
euros.

Investimentos financiados 

por fundos comunitários, com 
o apoio da Câmara de Santo Tir-
so, que, segundo Joaquim Couto, 
“irão melhorar” toda a circula-
ção naquele espaço do território.  

Ainda no campo de melho-
ria das acessibilidades às zonas 
empresariais do Município, no 
caso particular da Ermida, está 
também em fase de projeto a re-
qualif icação do “nó da Ermida”, 
num processo que está a ser ar-

ticulado com a Infraestruturas 
de Portugal. 

Competitividade 
Próxima do nó da A3, na Zona 

Empresarial da Ermida estão, 
atualmente, instaladas nove 
empresas, nos últimos quatro 
anos. A mais recente, que irá 
perfazer a dezena, será a cadeia 
alemã de supermercados LIDL, 
em fase de construção [ver re-

portagem na página 7]. 
“A história da Zona Empre-

sarial da Ermida é interessan-
te, porque foi criada de raiz para 
o fim a que se propõe: acolher 
empresas. Tem uma localização 
excelente, pois está a 15 minu-
tos do aeroporto do Porto, do 
porto de Leixões, de Braga e 
Guimarães. Além disso, já tem 
instaladas todas as infraestru-
turas que as empresas necessi-

tam”, descreve Joaquim Couto.
Quando a LIDL estiver total-

mente instalada, o investimento 
feito pelas empresas ali sedea-
das ultrapassará os 120 milhões 
de euros. Para o presidente da 
Câmara de Santo Tirso este é, 
realmente, um número “espe-
tacular”, tendo em conta que é 
referente a um período de ape-
nas quatro anos. Além disso, 
realça, “isso significa a criação 

de mais 500 postos de trabalho 
no Município”.

Para Joaquim Couto, este é 
“o caminho certo”. O trabalho 
que está a ser realizado pelo 
Invest Santo Tirso – evidencia 
–, tem permitido uma aproxima-
ção às empresas, criando uma 
relação de confiança entre os 
investidores e o Município”. “Já 
não é só a parte dos incenti-
vos económicos, mas também 

todo o acompanhamento que 
é feito. O trabalho realizado é 
célere, objetivo e protocolado, 
para que não exista margem de 
dúvida”, descreve, concluindo: 
“As empresas têm vindo para 
Santo Tirso porque, em termos 
de competitividade, no raio de 
40 quilómetros à nossa volta, 
nós vamos, de facto, à frente”. 

Colmatando a necessidade de 
expansão e, em muitos casos, 
vindas de municípios vizinhos, 
as empresas da Ermida são líde-
res nos seus setores de mercado 
e assumem, cada vez mais, um 
papel de destaque nos merca-
dos mundiais. 

LIDL
O maior entreposto do LIDL em 
Portugal está a ser instalado na Zona 
Empresarial da Ermida. A cadeia alemã de 
supermercados está a deslocar o centro 
de distribuição e logística e o armazém de 
congelados de Famalicão para Santo Tirso, 
o que irá permitir aumentar a capacidade 
para chegar a mais de 100 lojas.

WEGEURO
A multinacional brasileira de equipamentos elétricos 
instalou em Santo Tirso a maior fábrica da Europa. 
Dedicada à produção de motores elétricos de baixa 
tensão, esta unidade incide a sua atividade à produção 
de motores de média e alta tensão, com ênfase nas 
soluções à prova de explosão e irá expandir o portefólio 
de produtos, enquanto fortalece a capacidade interna de 
serviços e a oferta de soluções de automação.  
A empresa tem filiais em 34 países.

CASFIL
Dotada de uma forte componente de 
exportação, a Casfil fabrica embalagens 
que que aliam a qualidade, à segurança 
e conservação dos produtos. A sua 
atividade industrial inclui a investigação 
e desenvolvimento de soluções de 
embalagem, adaptadas às solicitações 
do mercado; uma reconhecida vantagem 
competitiva.

SOPSA ECO INNOVATION 
Nasceu em 1992, na Maia, mas transferiu-se 
recentemente para Santo Tirso. A Sopsa é 
uma empresa de referência no mercado dos 
contentores enterrados e semienterrados e 
tem vindo a reforçar a sua presença a nível 
internacional com soluções inovadoras. A 
inauguração das instalações, a 19 de novembro, 
contou com a presença do ministro da 
Economia, Pedro Siza Vieira.

ADI CENTER PORTUGAL
Instalada na Maia desde 2006, a multinacional 
espanhola Adi Center instalou-se na Zona 
Empresarial da Ermida para fazer face ao 
crescimento da empresa. Atualmente, atua em 
setores como a distribuição de produtos químicos 
para os mercados têxtil, de tintas e de construção, 
de galvanoplastia e de limpeza e manutenção 
industrial, além da venda de instrumentos de 
medição para controlo de qualidade.

MODULO 60
Fundada em 2001 e comprometida em 
revolucionar o setor dos componentes 
para mobiliário, a Modulo 60 está 
instalada na Zona Empresarial da 
Ermida e possui mais de três mil 
referências de produtos disponíveis 
para entrega imediata. 

Atualmente há 10 empresas instaladas nesta área

Nos últimos quatro anos as empresas instaladas criaram mais de 500 novos postos de trabalho

As acessibilidades à Zona Empresarial da Ermida são uma das mais valias

Zona empresarial está a crescer fruto da aposta da Câmara no desenvolvimento económico

Empresas investem 120 milhões na Ermida
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Que avaliação já é possível 
fazer deste segundo 
mandato como presidente  
da Junta?
Até à data, faço uma avaliação 
positiva do mandato, tendo 
em conta as obras que 
decorrem na freguesia, 
f inanciadas pela Câmara 
Municipal de Santo Tirso, 
sendo algumas delas cruciais 
para o desenvolvimento e 
coesão da Vila de Vilarinho. 
Bem sei que o caminho se 
faz caminhando, umas vezes 
com mais e outras vezes 
com menos dif iculdade, mas 
quando se trata de melhorar 
a qualidade de vida dos 
vilarinhenses toda e qualquer 
obra é bem-vinda. 

Quais os objetivos até ao 
final do mandato?
Os objetivos para este 
mandato são claros e 
atingíveis e passam por 
terminar com as ruas em terra, 
sendo esta uma promessa 
também partilhada pelo 
presidente de Câmara de 
Santo Tirso. Além disso, 
passa também por colocar 
a sinalética informativa 
na promoção turística 
de património cultural, 
desportivo e social que se 
manifesta nas mais variadas 
associações e instituições da 
nossa Vila, como por exemplo 
o Mosteiro de Vilarinho, o 
Estádio Municipal, entre 
outras. Outro dos objetivos 

passa por colocar mais 
posturas de trânsito e por 
pavimentar o adro da Igreja.

Quais as potencialidades 
desta Freguesia?
A nossa vila destaca-se 
pelas potencialidades a nível 
empresarial, patrimonial e 
natural e pela sua localização 
geográfica. Gostaria também 
de salientar que muito do 
que esta vila é se deve ao 
esforço conjunto de todas 
as entidades da nossa terra 
que a faz mais unida e rica 
culturalmente.

Enquanto presidente da 
Junta, qual o convite que 
deixa aos leitores?

Recomendo vivamente 
que visitem a freguesia de 
Vilarinho. Temos história e 
pessoas que valem a pena 
conhecer. Vilarinho, no 
plano geográfico, é a última 
freguesia da parte nascente 
do Município de Santo Tirso. 
Porém, é igualmente um 
excelente hall de entrada do 
Município.  

Joaquim Faria considera que Vilarinho é um excelente hall de entrada do Município

A NOSSA VILA 
DESTACA-SE PELAS 
POTENCIALIDADES A 
NÍVEL EMPRESARIAL, 
PATRIMONIAL E 
NATURAL E PELA 
SUA LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA 

 

[UM DOS OBJETIVOS DO MANDATO] PASSA 
POR COLOCAR A SINALÉTICA INFORMATIVA 
NA PROMOÇÃO TURÍSTICA DE PATRIMÓNIO 
CULTURAL, DESPORTIVO E SOCIAL 

 

RECOMENDO 
VIVAMENTE 
QUE VISITEM A 
FREGUESIA DE 
VILARINHO. 
TEMOS HISTÓRIA 
E PESSOAS QUE 
VALEM A PENA 
CONHECER 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho, Jorge Faria

Obras a decorrer 
“são cruciais”

11MARÇO 2019 • JORNAL MUNICIPAL PUB

entrevista



Depois de uma primeira fase 
onde os cidadãos foram convi-
dados a apresentar as suas su-
gestões, a Câmara Municipal 
promoveu uma sessão pública 
para explicar alguns dos pontos 
mais importantes do novo Plano 
Diretor Municipal e esclarecer 
dúvidas. 

O auditório da IMOD, na Fá-
brica de Santo Tirso, recebeu, 
no dia 12 de Março, o presidente 
da Câmara de Santo Tirso, Joa-
quim Couto, a Diretora Geral de 
Ordenamento do território da 

CCDRN, Cristina Guimarães, a di-
retora geral Municipal e a chefe 
de divisão de ordenamento do 
território e informação geográ-
fica para falar sobre a estraté-
gia municipal para o desenvol-
vimento do território a ter em 
conta, na segunda revisão do 
PDM, a metodologia e as altera-
ções legais para a organização 
territorial.

Publicado pela primeira vez 
em 1994 e depois da primei-
ra revisão em 2011, o PDM de 
Santo Tirso está, agora, a ser 

alvo de uma segunda revisão, 
com vista a atualizar um instru-
mento fundamental para o lan-
çamento de reformas.

A segunda revisão do PDM de 
Santo Tirso pretende valorizar o 
património natural e sociocul-
tural do Município, aumentar a 
resiliência do sistema urbano, 
fortalecer a estrutura econó-
mica, melhorar a mobilidade e 
acessibilidade aos equipamen-
tos e serviços, assim como me-
lhorar a governança e a cultura 
territorial.

D epois de intervencio-
nado o Complexo Ha-
bitacional de Argemil, 
já está a decorrer a be-

neficiação e requalificação dos 
edifícios de habitação municipal 
em Roriz.

“Encaramos a regeneração ur-
bana como um fator decisivo na 
melhoria da qualidade de vida e, 
por isso estamos a dar o exem-
plo e a levar a cabo no conce-
lho um investimento de quatro 
milhões de euros na recupera-
ção das habitações municipais”, 

afirma o presidente da Câmara, 
Joaquim Couto, recordando tra-
tar-se de um processo “faseado 
e inserido em candidaturas de 
financiamento ao Norte 2020” 

Em Roriz, os trabalhos irão 
melhorar, sobretudo, a eficiên-
cia energética nas habitações, 
dotando-as de maior conforto e 

tornando-as mais amigas do am-
biente. “Os edifícios com melhor 
eficiência energética representam 
uma maior poupança de energia 
por parte dos cidadãos com con-
sequências positivas na diminui-
ção das emissões de carbono e 
outros gases nocivos para a saú-
de e para o meio ambiente”, ex-

plica o autarca, ressalvando que 
“as vistorias feitas pelos técnicos 
camarários identificaram, ainda, 
algumas questões que irão ser 
corrigidas”, nomeadamente ao 
nível da existência de fissuras.

Assim, as obras vão ter em 
conta não só o reboco térmi-
co nas paredes exteriores, mas 

também a substituição de cha-
pas de fibrocimento da cobertura 
e substituição das caixilharias 
existentes por PVC equipadas 
com vidro duplo. A interven-
ção representa um investimen-
to na ordem dos 250 mil euros 
que deverá estar concluída em 
novembro.

A Quinta de Geão, paredes 
meias com a Biblioteca 
Municipal e a Escola 
Secundária D. Dinis, já 

permite vislumbrar os detalhes 
que irão dar forma ao Parque 
Urbano de Geão.

O presidente da Câmara de 
Santo Tirso, Joaquim Couto, es-
teve no local, no dia 20 de mar-
ço, numa visita às obras que ini-
ciaram em 2018 e cuja primeira 
fase estará concluída já em ju-
nho. “Neste momento estão a 
ser levados a cabo os trabalhos 
de execução de muros de supor-
te em granito, estão a ser feitos 
acessos em betão armado e está 
a proceder-se à modelação de 
terrenos e plantações diversas”, 
explicou.

Ao longo de 70 mil metros 
quadrados, está a nascer um 
novo espaço verde no concelho 
que contará com vários equipa-
mentos. Ainda antes de se tor-

nar no Parque Urbano de Geão, 
o espaço é já a casa de três es-
culturas do Museu Internacional 
de Escultura Contemporânea ao 
ar livre e tem a funcionar um 
skate parque que permite a prá-
tica de skate, bmx e patins em 
linha e que já recebeu, inclusive, 

uma prova nacional de skate.
Com a intervenção, preten-

de-se a criação de um parque 
urbano, no qual o desenho da 
biodiversidade e da sustentabi-
lidade coexistam, onde a cidade 
de Santo Tirso se poderá redefi-
nir e redescobrir. Nesse sentido, 

será dada especial atenção ao 
desenvolvimento das espécies 
autóctones e fomento da biodi-
versidade. “Queremos preservar 
os ecossistemas naturais, recu-
perando e mantendo as dinâ-
micas e fluxos existentes, num 
intuito educativo e minimizador 
de manutenção e infraestrutura-
ção”, assegura Joaquim Couto.

O parque faz ligação entre o 
meio ribeirinho e o meio urbani-
zado, através de uma rede de per-
cursos pedonais e cicláveis que 
atravessam o rio Sanguinhedo, e 
da criação de praças centrais, que 
se articulam entre si. A Norte, a 
Praça do Sanguinhedo (contígua 
à Associação Amigos do Sangui-
nhedo), a Poente a Praça de Geão 
(contígua à Biblioteca Municipal), 
e a Nascente a Praça da Miseri-
córdia (que estreita a ligação ao 
centro urbano da cidade). A obra 
representa um investimento de 
um milhão e 800 mil euros.

A nova sede da Junta de Fre-
guesia de Água Longa deverá 
estar terminada já no final do 
primeiro semestre deste ano. As 
obras decorrem a bom ritmo e, 
assim que concluído, o edifício 
irá permitir concentrar todos os 
serviços prestados pela junta 
de freguesia.

“Água Longa era a única fre-
guesia que não tinha um edifí-
cio próprio”, refere o presiden-
te da Câmara Joaquim Couto, 
recordando que “foi dialogado 
com a junta de freguesia fazer o 
edifício-sede para que serviços 
de uma junta pudessem estar 
instalados com maior dignida-
de e maior comodidade para as 
pessoas”. 

O novo edifício está enqua-
drado por dois importantes 
equipamentos, o Centro Escolar 
de Arcozelo e o parque desporti-
vo, ocupando uma área bruta de 
cerca de 700 metros quadrados. 
Em termos de acessos, benefi-
ciará de uma localização privile-
giada em relação à EN 105, A41, 
e à futura ligação a Vale Pisão.

O projeto de um único piso 
prevê a criação de uma zona de 
entrada, zona de atendimento 
com quatro postos de traba-
lho, gabinete do executivo, sa-
lão nobre, incluindo arrecada-
ção e copa e demais instalações 
técnicas. “Era uma obra muito 
ansiada”, garante o presidente 
da Junta, José Pacheco, asse-
gurando que a obra irá “dotar 
a freguesia de uma sala que 
vai dar possibilidade de fazer 
muito mais do que aquilo que 
fazemos”.

Por outro lado, sublinha o 
presidente da Câmara, "com 
este novo edifício é possível 
incrementar os serviços pres-
tados no espaço do cidadão". A 
freguesia estava dotada de um 
conjunto de infraestruturas e "o 
objetivo é complementar essa 
oferta".

A construção da sede da jun-
ta de Freguesia de Água Longa 
representa um investimento da 
Câmara de Santo Tirso na ordem 
dos 400 mil euros. A segunda revisão pretende valorizar o património natural e sociocultural

Ao longo de 70 mil metros quadrados, está a nascer um novo espaço verde no Município

Obras irão melhorar a eficiência energética nas habitações, dotando-as de maior conforto

A obra que dará origem ao novo 
Parque Urbano de Geão prevê 
a criação de áreas de estadia 
informal, espaços de jogos e 
recreio de “streetworkout”, as-
sim como percursos pedonais 
e cicláveis e mobilidade aces-
sível. A valorização das áreas 
envolventes às três esculturas 
do MIEC, a estabilização das 
margens e a criação de redes 
de infraestruturas ao nível de 
drenagem de águas pluviais e 
de iluminação pública são tam-
bém contempladas na obra que 

irá permitir um enquadramento 
com a Associação Amigos do 
Sanguinhedo e o Ginásio Clube 
de Santo Tirso, enquanto polo 
lúdico e pedagógico, e o acesso 
à Escola Básica e Secundária 
D. Dinis. Por outro lado, será 
levada a cabo a abertura às 
zonas residenciais que se en-
contram a sul da Biblioteca, a 
construção de palcos naturais 
para a realização de ateliers 
culturais e educativos e a do-
tação de mobiliário urbano e 
equipamentos.

As obras em curso seguem em 
linha com as politicas de de-
senvolvimento sustentável le-
vadas a cabo pelo Município, 
aliando a regeneração urbana 
à proteção do ambiente.  Para 
além do Complexo Habitacio-
nal de Argemil e das habita-
ções de Roriz, a intervenção 
estende-se a habitações mu-
nicipais espalhadas por todo 
o concelho, nomeadamente 
Água Longa, Agrela, Reguen-
ga, Palmeira, e Complexo ha-
bitacional de Ringe, em Vila 
das Aves. Ao todo são 450 fo-
gos e mais de 1600 pessoas 
abrangidas.

PRINCIPAIS LINHAS DA INTERVENÇÃO

INTERVENÇÃO 
EM TODAS 
AS CASAS MUNICIPAIS

Câmara organizou sessão para explicar PDM

Habitação municipal em Roriz 
já está a ser requalificada

Parque Urbano de Geão 
pronto em junho

Sede da 
Junta pronta 
até ao final 
do semestre
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No dia de luto Nacional pelas 
vítimas de violência doméstica e 
em vésperas do Dia Internacio-
nal da Mulher, assinalado a 7 de 
março, o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Joaquim Couto, 
revelou que “os casos de vio-
lência doméstica em Santo Tir-
so diminuíram 20 por cento de 
2015 para 2017” e anunciou que 
a autarquia irá avançar com um 
Plano Municipal para a Igualda-
de, focado no combate à discri-
minação de género e violência 
doméstica.

No período antes da ordem 

do dia da reunião do executi-
vo camarário, o autarca subli-
nhou o “empenho do Município 
na promoção da igualdade e na 
prevenção contra a violência do-
méstica”, dando conta que “os 
últimos indicadores apontam 
que os casos de violência do-
méstica em Santo Tirso dimi-
nuíram 20 por cento de 2015 
para 2017; os casos de alcoo-
lismo diminuíram 15 por cento e 
os casos de toxicodependência 
32 por cento”.

Em elaboração, revelou Joa-
quim Couto, está o Plano Muni-

cipal para Igualdade, um docu-
mento estratégico de combate à 
discriminação de género e pre-
venção da violência domésti-
ca, elaborado em parceria com 
a Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género. O plano 
surge em linha com a Estratégia 
Nacional para Igualdade e a Não 
Discriminação e com a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e foca-se na exe-
cução de três planos de ação: a 
igualdade entre mulheres e ho-
mens; a prevenção e combate à 
violência contra as mulheres e à 

violência doméstica; e o comba-
te à discriminação em razão da 
orientação sexual, identidade e 
expressão de género, e carac-
terísticas sexuais.

“Se, em anos anteriores, fo-
ram promovidas diversas ati-
vidades de sensibilização e 
prevenção, no âmbito do Dia 
Internacional para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulhe-
res, em janeiro de 2019 foi já 
lançado o programa “Desper-
tar Consciências”, que, ao longo 
do ano letivo, envolverá todos 
os alunos do pré-escolar, aler-

tando-os para a importância da 
Igualdade de Género”, apontou, 
a título de exemplo.

Até ao final do ano, acrescen-
tou, estará também no terreno 
um Gabinete de Intervenção que 
facultará às vítimas apoio psi-
cológico, social e jurídico. Para 
além disso, em articulação com 
a GNR, a autarquia faz também 
o acompanhamento das vítimas 
de Violência Doméstica, tendo, 
nos últimos três anos, regista-
do 46 atendimentos no âmbito 
dos serviços sociais da Câmara 
Municipal.

A s denúncias de maus 
tratos infantis têm vin-
do a aumentar, segun-
do os dados nacionais. 

Um problema que em abril, al-
tura em que se assinala o Mês 
da Prevenção dos Maus Tratos 
de Crianças e Jovens, estará em 
destaque no Município de San-
to Tirso com uma campanha de 
sensibilização. 

“Dê um abraço ao seu filho”; 
“Diga à sua filha que confia e 
acredita nela”; “Deixe o seu fi-
lho escolher uma atividade para 
fazerem juntos”, acompanhadas 
de várias ilustrações, são ape-
nas algumas das frases que 
compõe uma campanha dirigi-
da a toda a população e que 
visa chamar a atenção para o 
problema dos maus tratos na 
infância. 

A iniciativa, promovida pela 
Câmara Municipal em parceria 
com a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de San-

to Tirso, vai de encontro àquele 
que foi o objetivo da america-
na Bonnie Finney que, em 1989, 
amarrou uma fita azul à antena 

de um automóvel. Foi desta for-
ma que decidiu expor o drama 
que viviam os netos. A “fita” era 
o seu grito de revolta, pois, não 

podendo pôr termo à violência 
doméstica de que eram vítimas 
os seus dois netos, pretendia 
alertar a comunidade (fatalmen-
te um deles não resistiu à bruta-
lidade dos maus tratos). A ideia 
gerou uma campanha contra os 
maus tratos na infância e de-
sencadeou um movimento de 
solidariedade a favor das víti-
mas, cujo princípio ainda hoje 
se mantém.

Este ano, o símbolo do laço 
azul mantém-se, mas a Câmara 
decidiu criar um calendário dos 
afetos, com mensagens chave e 
de sensibilização que chegarão 
às escolas do 1º ciclo. Além dis-
so, será colocado um calendá-
rio de dois metros em frente ao 
edifício dos Paços do Concelho, 
incentivando a partilha de bons 
momentos em família.

I ncêndios, acidentes, situa-
ções de emergência. O âm-
bito da atuação da Proteção 
Civil é vasto e nem sempre a 

população está ciente dos meios 
envolvidos ou dos procedimen-
tos a seguir. A Câmara Municipal 
de Santo Tirso, a propósito das 
comemorações do Dia da Prote-
ção Civil, encetou um conjunto 
de iniciativas que colocam os ci-

dadãos no centro da ação.
 “Limpar terrenos, cuidar da 

rede elétrica dos aparelhos, ver 
se as linhas de água próximas 
das suas casas estão livres” são 
algumas das medidas que po-
dem ser feitas, salienta o presi-
dente da Câmara de Santo Tir-
so, Joaquim Couto. Prevenir é, 
garante, a palavra de ordem e, 
por isso, o objetivo é “promo-

ver uma sociedade onde a se-
gurança e a qualidade de vida 
são preocupações de todos e na 
qual todos têm um papel ativo”.

 De 11 a 16 de março, vários 
pontos do Município receberam 
iniciativas ligadas ao tema, atra-
vés de sessões de sensibiliza-
ção para a proteção da flores-
ta e prevenção de incêndios, 
de uma mostra de meios e re-

cursos, de um simulacro, ou de 
ações como “A Proteção Civil Vai 
às Escolas”.

O autarca defende, de resto, 
a importância de “dar informa-
ção e estímulo” aos jovens, “di-
recionando-lhes as mensagens 
e envolvendo-os nas ações”. 
Desta forma, acrescenta, “es-
tamos a apostar na sensibiliza-
ção e na prevenção”.

Ações de sensibilização contra os maus tratos decorre durante o mês de abril

Exercício na Biblioteca Municipal para testar o plano de segurança interno

A "Proteção Civil vai à escola" é uma iniciativa que decorre ao longo do ano letivo para sensibilizar os mais pequenos Jovens foram envolvidos no simulacro

Fumo por todo o edifício, pes-
soas a correr para as saídas de 
emergência, três feridos retira-
dos com a ajuda dos bombei-
ros e reencaminhados para as 
unidades de Santo Tirso e Fa-
malicão do Centro Hospitalar do 
Médio Ave. O cenário, real em 
muitos casos, foi o mote para 
o simulacro que no dia 12, de-
correu na Biblioteca Municipal 
de Santo Tirso. O alarme soou 
às 15h00, altura em que a Bi-
blioteca Municipal se encontra-
va repleta de crianças e jovens. 
Um incêndio provocado por um 
dos aquecedores do auditório 
que serviu para testar todo o 
Plano de Segurança Interno do 
edifício e avaliar o conhecimen-
to que os técnicos têm sobre os 
procedimentos que devem ado-
tar e detetar eventuais lacunas 
do plano para que possa ser me-
lhorado. O simulacro envolveu 
as três corporações de bombei-
ros do concelho e os diversos 
agentes de proteção civil, assim 
como cerca de 200 crianças e 
jovens.

NÚMEROS
Os dados disponíveis a nível 

nacional apontam que o número 
de processos instaurados relati-
vamente a maus tratos na infância 
tem vindo a aumentar, também 
porque há mais casos de denún-
cias. Em Santo Tirso, também 
houve um aumento: 121 proces-
sos instaurados em 2017 e 151 
em 2018. Ainda assim, o número 
de processos se encontram ativos 
apresenta uma ligeira diminui-
ção, a rondar os seis por cento.

As autoridades policiais e os 
estabelecimentos de ensino são 
quem mais sinaliza estes casos. 

Mas os elementos anónimos da 
comunidade já surgem como a 
terceira entidade que mais de-
nuncia questões ligadas aos 
maus tratos infantis. 

No Município de Santo Tirso, 
de acordo com dados da CPCJ, as 
situações são sobretudo relacio-
nadas com exposição das crian-
ças/jovens a comportamentos 
que afetam o seu adequado de-
senvolvimento, nomeadamente 
violência doméstica, consumos 
de álcool e estupefacientes ou 
conflitos parentais pós divórcio. 

Os comportamentos de risco 
adotados pelos jovens, nomea-

damente através de consumos 
de substâncias lícitas e ilícitas, 
comportamentos graves antisso-
ciais e indisciplina e de situações 
que colocam em causa o direito 
à educação, são outros fatores 
que surgem no topo da lista dos 
problemas identificados.

A violência doméstica é, 
em 27 por cento dos casos um 
dos problemas na origem das 
sinalizações.

Os mais afetados são os jo-
vens dos 15 aos 17 anos, ainda 
que dos 11 aos 14 anos também 
se registe uma vasta diversida-
de de problemáticas associadas.

PLANO DE SEGURANÇA 
DA BIBLIOTECA 
TESTADO

Casos de violência doméstica diminuem 20 por cento

Ação dos cidadãos 
domina comemorações 
da Proteção Civil Prevenção 

de maus tratos 
infantis em foco
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D epois de um interreg-
no de cinco anos, re-
gressou aos ralis em 
2017/2018 para vencer o 

campeonato e se tornar o único 
piloto a alcançar o penta. Armin-
do Araújo defende agora o títu-
lo, em 2019, ao volante do seu 
Hyundai i20R5 e acompanhado 
por Luís Ramalho, contando uma 
vez mais com o apoio da Câmara 
Municipal de Santo Tirso.

Em mais um campeonato, Ar-
mindo Araújo revela-se “muito 
motivado para regressar” e con-
fidencia que “seria difícil ter um 
melhor regresso à competição”. 
“O facto de termos sido cam-

peões logo no primeiro ano do 
projeto foi algo muito especial e 
partimos para 2019 com o obje-
tivo de ganhar o maior número 
possível de ralis para a equipa e 
de estarmos novamente na luta 
pelo título”, adianta.

Armindo Araújo e Luís Rama-
lho arrancaram como favoritos 
na edição de 2019 Campeona-
to Nacional de Ralis e, em Fafe, 
problemas técnicos impediram a 
dupla de ir além do quinto lugar. 
Um problema com o acelerador e 
a dificuldade em engrenar a mar-
cha-atrás, após um pião na séti-
ma classificativa, tiveram um for-
te impacto no decorrer da prova.

“É uma prova que não foi posi-
tiva pelo resultado final, mas que 
permitiu demonstrar que somos 
rápidos e competitivos e pode-
mos lutar pelas vitórias. Apesar 
do percalço, tentamos vencer 
algumas especiais e consegui-
mos”, sublinhou Armindo Araújo. 

Embaixador
O campeonato tem vindo a 

ganhar dimensão de ano para 
ano e o piloto de Santo Tirso 
está ciente de que, sendo um 
dos favoritos à vitória, “há pi-
lotos muito bem preparados e 
equipados”. “O campeonato será 
muito disputado, com muita in-

certeza quanto aos vencedores”, 
reconhece, sublinhando que 
tudo dependerá “do número de 
erros cometidos por cada um".

Assume-se, desde sempre, 
como um embaixador de San-
to Tirso e garante ser reconhe-
cido “como o piloto de Santo 
Tirso em termos mundiais e 
nacionais”. Algo que lhe agra-
da bastante. “Quero que conhe-
çam Santo Tirso pelas melhores 
razões, pelos melhores triunfos, 
pela melhor imagem em todos 
os sítios onde eu vá”, sublinha. 
Com uma temporada pela frente, 
o piloto está, agora, focado nas 
provas que seguem. 

O presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, Joa-
quim Couto, assinou 
contratos de patrocí-

nio desportivo com 10 atletas 
do Município. Desde 2017, a au-
tarquia já concedeu apoios na 
ordem dos 20 mil euros nesta 
área. Só este ano, os contratos 
de patrocínio desportivo ascen-
dem a mais de 10 mil euros.

Ercília Machado e Abílio Cos-

ta no atletismo; Isabel Gonçal-
ves no ténis; João Correia e 
Joaquim Machado no atletismo 
adaptado; João Vale no quad-
cross; Paulo Vides no duatlo; Ri-
cardo Santos nos trampolins; e 
Manuel Azevedo e Rodrigo Al-
meida como piloto de ralis e pi-
loto de kartings, respetivamente 
são os atletas que assinaram, 
este ano, os contratos com a 
Câmara.

“Somos um Município de 
grandes conquistas”, enfatizou 
Joaquim Couto. “Somos um Mu-
nicípio Amigo do Desporto e 
isso reflete-se nos resultados 
que as nossas associações, 
clubes e atletas alcançam”. A 
Câmara Municipal, assegura, 
“entende o desporto como ins-
trumento de afirmação territo-
rial, de forte promoção da marca 
Santo Tirso e de promoção de 

hábitos de vida saudável”. 
Sobre os contratos de patro-

cínio desportivo, recorda que 
a medida “apoia os atletas do 
concelho, que não sendo pro-
fissionais, apresentam um grau 
de excelência que merece ser 
reconhecido já que são também 
um veículo de promoção do des-
porto e do concelho”. Ao mes-
mo tempo, acrescenta, “ajuda a 
criar condições para que pos-

sam continuar a desenvolver a 
sua atividade desportiva”.

O patrocínio a atletas de alto 
rendimento destina-se, exclusi-
vamente, a atletas naturais ou 
residentes no concelho de San-
to Tirso, não profissionais, que 
participem em competições ao 
mais alto nível desportivo na-
cional e internacional e seja um 
estímulo para a população mais 
jovem.

Mais de 60 alunos da edu-
cação especial do 2º e 3º ci-
clos, Ensino Secundário, Ensi-
no Profissional do Município de 
Santo Tirso e utentes da CAID 
e CASL têm, agora, a possibili-
dade de praticar karaté adapta-
do, no âmbito do Programa do 
Desporto Adaptado, promovido 
pela Câmara. 

Com benefícios ao nível cog-
nitivo, comportamental, social 
e motor, o karaté adaptado é a 
nova modalidade do Programa 
Municipal de Desporto Adapta-
do de Santo Tirso e, uma vez 
por semana, permite a prática 

de aulas nos agrupamentos de 
escolas do concelho, na CAID e 
na CASL, lecionadas pelo mestre 
Joaquim Fernandes.

Trata-se de uma iniciativa sem 
qualquer custo para os partici-
pantes que tem “um impacto 
profundo no bem-estar geral dos 
jovens e no seu desenvolvimen-
to físico e psicológico”, explica o 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Joaquim Couto, deixando 
claro que “as atividades e os ob-
jetivos definidos para a prática 
da modalidade têm em conta e 
respeitam sempre as limitações 
e potencialidades dos alunos”.

A prática da modalidade já 
se encontra em funcionamento 
e conta com mais de 60 alunos 
inscritos. A arte do karaté esti-
mula e desenvolve competên-
cias como o raciocínio, a auto-
confiança, o espírito de equipa, 
a independência e autonomia, a 
agilidade, entre outras. “É uma 
arte marcial inclusiva e, para 
além da promoção de hábitos 
de vida saudáveis, queremos 
eliminar as barreiras que ain-
da existem na sociedade a este 
respeito e combater o estigma 
em torno de muitas limitações”, 
conclui Joaquim Couto.

A atleta Daniela Ferrei-
ra, conhecida como “Pis-
ko” no meio futebolísti-
co nacional, recebeu um 
voto de louvor por parte 
da Câmara Municipal de 
Santo Tirso “pelo contri-
buto que dá para a pro-
jeção do Município e da 
modalidade”.

“É considerada uma 
das melhores atletas da 
modalidade em Portugal, 
fruto de um trajeto des-
portivo iniciado com a 
camisola do Clube Des-
portivo das Aves”, enal-
teceu o presidente da 
Câmara, Joaquim Couto, 
na declaração no perío-
do antes da ordem do 
dia da reunião do exe-
cutivo municipal, a 21 de 
fevereiro. 

“Pisko” disputou, em 
fevereiro, a f inal da pri-
meira edição do Cam-
peonato da Europa de 
Futsal, frente à Espanha 
e tornou-se vice-cam-
peã europeia. Na época 
2014/2015, tinha já con-
quistado o titulo de cam-
peã nacional pela Nova-
semente. A atleta natural 
de Vila das Aves é, nas 
palavras do autarca, “um 
exemplo de dedicação, 
empenho e espírito de 
sacrifício em prol de uma 
modalidade”. Modalida-
de essa que “também no 
Município de Santo Tir-
so está a crescer, com 
cada vez mais atletas e 
equipas a participar no 
Campeonato Concelhio”, 
concluiu Joaquim Couto.

Daniela Ferreira con-
ta com 86 internaciona-
lizações na carreira. Já 
foi nomeada, em 2015, 
para melhor jogadora 
do mundo e uma das no-
meadas pela Federação 
Portuguesa de Futebol 
para atleta feminina do 
século.

Piloto de Santo Tirso conta uma vez mais com o apoio da Câmara de Santo Tirso

Este ano são 10 os atletas, de várias modalidades, que contam com contrato de patrocínio desportivo

A modalidade conta com mais de 60 alunos inscritos

Abílio Costa – Atletismo
Natural de S. Mamede de Negrelos. 53 anos. 
Ercília Machado – Atletismo
Natural de Roriz. 32 anos. 
Isabel Gonçalves – Ténis.
Natural da União de Freguesias de Santo Tirso, 
Couto e Burgães. 13 anos. 
João Correia – Atletismo adaptado.
Natural da União de Freguesias de Areias, 
Sequeirô, Lama e Palmeira. 35 anos. 
João Vale – Quadcross. 
Natural de Burgães. 23 anos. 
Joaquim Machado – Atletismo Adaptado.
Natural de Burgães. 47 anos. 
Manuel Azevedo – Piloto de Rali. 
Natural de Vila das Aves. 39 anos. 
Paulo Vides – Duatlo/Triatlo. 
Natural da União de Freguesias de Santo Tirso, 
Couto e Burgães. 39 anos. 
Ricardo Santos – Trampolins. 
Natural da União de Freguesias de Santo Tirso, 
Couto e Burgães. 26 anos. 
Rodrigo Almeida – Piloto de Karting. 
Natural da Reguenga. 14 anos. 

QUEM É QUEM

Armindo Araújo 
arranca como 
favorito ao título

Atletas apoiados 
pela Câmara

Karaté passa a integrar programa de desporto adaptado

“Pisko” 
recebe voto 
de louvor 
municipal
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D e 8 a 21 de março, no 
Município de Santo Tir-
so falou-se em verso e 
“Da Poesia da Natureza 

à Natureza da Poesia”. A edi-
ção deste ano da Poesia Livre 
homenageou João Luís Barreto 
Guimarães, juntou a comunida-
de em torno da literatura e en-
cheu as ruas, os transportes e 
os edifícios de iniciativas que 
convidaram à reflexão sobre a 
natureza.
E foi com casa cheia que o ho-

menageado foi recebido no átrio 
da Câmara Municipal, no dia 17 
de março. Assim como foi peran-
te uma plateia repleta que Filipe 
Pinto, vencedor do programa de 
talento ídolos há quase uma dé-
cada, apresentou o seu livro “O 
Planeta Limpo do Filipe Pinto”.
A preocupação com o ambiente 
e o incentivo à leitura e ao en-
volvimento na comunidade são 
alguns dos pontos positivos que 
o presidente da Câmara de Santo 
Tirso aponta como motores do 

sucesso da iniciativa. “É possível 
criar hábitos saudáveis de leitu-
ra e ter maior participação nos 
eventos culturais”, defende Joa-
quim Couto, realçando que, este 
ano, “a edição da Poesia Livre se 
focou na reflexão sobre a natu-
reza e a sua importância para a 
vida do ser humano”. “Provamos 
aqui que as formas de sensibili-
zação para os grandes temas da 
sociedade são infinitas e podem 
até ser feitas através da literatu-
ra e da poesia”, concluiu.

A iniciativa envolveu a populaçãoIniciativa com as escolas onde Filipe Pinto apresentou o seu livro “O Planeta Limpo”Homenagem da Câmara de Santo Tirso a João Luís Barreto Guimarães

Cerimónia de entrega de prémios do concurso da Poesia Livre que envolveu toda a comunidade Encontro com João Luís Barreto Guimarães que decorreu no INA Poesia Livre no Largo de S. Rosendo em S. Miguel do Couto

Março, o mês da Poesia Livre
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Instalado no Castro de Mon-
te Padrão desde 2008, o Centro 
Interpretativo que lhe herdou o 
nome celebra o 11º aniversário 
com uma programação que faz 
jus ao objetivo que esteve na 
origem da sua criação: “Valori-
zar, dinamizar e desenvolver o 
Castro do Monte Padrão”

A carga história que possui, 
aliada à riqueza arqueológica de-
corrente da ligação a uma das 
mais ilustres figuras da socieda-
de medieval, S. Rosendo, fazem 
do Castro de Monte Padrão uma 
das principais referências cultu-
rais do concelho de Santo Tirso. 
No 11º aniversário, o Centro In-
terpretativo recebe o II Ciclo de 
Conferências do Monte Padrão – 
Estéticas de Poder que, este ano, 
se debruça sobre as “Expressões 
Plásticas na II Idade do Ferro do 
Noroeste Peninsular” e pretende 
salientar a importância da cultu-
ra castreja enquanto valor matri-
cial da identidade do Noroeste 
Peninsular, enfatizando a mais 
valia patrimonial dos seus prin-
cipais testemunhos que importa 
preservar, estudar e valorizar.

Durante todo o dia 18 de abril, 
especialistas ibéricos exploram 
os detalhes da identidade, escul-
tura e simbolismo em torno de 
tudo o que envolve os Castros. 
No mesmo dia, às 21h30, o CIMP 
recebe, em concerto de entrada 
livre, os Galandum Galundaina, 
um grupo de música tradicional 
mirandesa que, ao longo dos úl-
timos 20 anos contribuiu para o 
estudo, preservação e divulga-
ção da identidade cultural das 
Terras de Miranda, no Nordeste 
Transmontano.

A programação é, de resto, 
transversal a todas a idades e 
a pensar nos mais novos serão 
levadas a cabo, nos dias 16 e 17, 
atividades e recriações históri-
cas que farão as crianças sen-
tir a magia de viajar no tempo 
através de jogos romanos, um 
acampamento militar e o grupo 
de música e teatro “A impera-
triz”. A inscrição pode ser fei-
ta em museus@cm-stirso.pt ou 
252 830 410. A entrada é livre.

Durante três noites, a compa-
nhia de teatro “Os Quatro Ven-
tos” levou à Fábrica de Santo 
Thyrso uma adaptação da co-
média de Gomes Amorim à rea-
lidade atual. “Fígados de Tigre 
– Paródia de Melodramas” va-
leu-lhes casa cheia nas três 
apresentações, que decorreram 
a 1, 2 e 3 de março.

A peça estreou em Lisboa 
no Carnaval de 1857, levando 
ao Teatro D. Maria uma lufada 
de ar fresco que rompeu com 
as peças ultrarromânticas ins-
taladas e se apresentou como 
uma peça marcada pela cora-
gem dos temas. A companhia de 
teatro “Os Quatro Ventos”, com 
o apoio da Câmara de Santo Tir-
so, trouxe agora “a novela das 
novelas” e “a maior comédia do 
teatro português” a Santo Tirso 
e o resultado foi a grande acei-
tação do público. “Encheu-nos o 
coração termos casa cheia nos 
três dias e vermos o público a 
sair feliz”, refere a companhia 
nas suas redes sociais.

Adaptação
Tal como o autor retrata-

va então a realidade social de 
Lisboa do século XIX, usando 
referências diretas a pessoas e 
lugares, a companhia de teatro 
“Os Quatro Ventos” propôs-se 
a apresentar uma adaptação 
para a cidade de Santo Tirso, 
de personalidades nacionais e 
canções que nos definem hoje. 
Uma viagem delirante pelo ab-
surdo que é reconhecido mesmo 
em cena: "O enredo vai-se  com-
plicando de tal modo, e vão-me 
aparecendo tantos e tais paren-
tes, que estou em risco de che-
gar a não saber quem sou!".

Fígados de Tigre, com ence-
nação de Pedro Ribeiro, contou 
com 62 personagens, três coros 
e 25 canções e afirmou-se como 
“um épico novelesco absurdo 
sobre a viagem ao Inferno do 
Fígados de Tigre – o imperador 
de um país desgraçado – para 
pedir perdão por um crime que 
cometeu”.

F oi recentemente galardoa-
do em Nova Iorque, no 
“Red Carpet Film Awards”, 
ao ver “Antes que a noi-

te venha – Falas de Antígona” 
alcançar quatro distinções no 
Festival Internacional de Cine-
ma AVANCA. Joaquim Pavão é 
realizador e amante de música 
e explora as esculturas do Mu-
seu Internacional de Escultura 
Contemporânea (MIEC) no seu 
novo filme. 

“Sculp” desenrola-se em tor-
no de sete verbos que “nos de-
finem enquanto espécie” e é 
totalmente gravado em Santo 
Tirso. Nascer, comer, brincar, 
construir, contemplar, procriar, 
morrer. Os sete quadros do filme 
representam os sonhos, liber-
dades e pensamentos de uma 
personagem que habita um mun-

do onde todas as escolhas são 
facilitadas por algoritmos. Uma 
realidade facilitada e confortável 
que responde a todas as neces-
sidades no imediato. Um filme 
rodado em torno das esculturas 
do MIEC espalhadas pela cidade, 
e onde “a escultura é o corpo, o 
corpo é a escultura”.

O projeto não só terá um pa-
pel diferenciador na internacio-
nalização dos objetos artísticos 
do MIEC, através da presença 
em Festivais de Arte, Museus e 
outras instituições de renome 
internacional, como promover o 
debate acerca das relações en-
tre arte, urbanismo e cidadania. 

A componente musical, a cargo 
do compositor Óscar Flecha, um 
dos mentores do Festival Interna-
cional de Guitarra de Santo Tirso, 
é outro dos pontos fulcrais explo-

rados. “O filme começa na músi-
ca. É a base. É ela que cria os es-
paços, o tamanho, a atmosfera”, 
adianta o realizador, Joaquim Pa-
vão, sublinhando que a música de 
Óscar Flecha “desenha outros es-
paços, outras realidades”. “Todo o 
filme está sob o mundo sonoro de 
Óscar Flecha”, acrescenta.

“Sculp” é uma abordagem 
à realidade, “uma visão de um 

possível futuro”, “um mote para 
a interrogação”. Dirigido ao pú-
blico em geral, e a “a quem quer 
fruir, pensar, discutir, duvidar, 
criticar, a quem está vivo e habi-
ta o seu espaço”, deverá estrear 
no primeiro trimestre de 2020 e 
terá dois anos de passagens por 
festivais internacionais de todo 
o mundo, bem como distribuição 
para cinema.

M ilhares de visitantes 
e várias exposições 
depois, o Museu In-
ternacional de Es-

cultura Contemporânea (MIEC) 
celebra este ano o terceiro ani-
versário com uma programa-
ção repleta que se inicia a 18 
de maio e, ao longo de quatro 
dias, inclui oficinas, teatro, um 
concerto e uma exposição.

É considerado um dos pre-
cursores dos movimentos de 
arte e natureza e autor de uma 
das mais recentes esculturas do 
MIEC, em homenagem a Alberto 
Carneiro. Fernando Casás “ins-
tala”, agora, na sede do MIEC, a 
exposição “Depois da Morte”, a 
partir do dia 18 de maio. A face-
ta mais intimista e minimalista 
das suas intervenções na natu-
reza ganha, assim, lugar numa 
exposição resultante da acumu-
lação de materiais que forçou o 
artista a procurar uma elabora-

ção mais conceptual.
No mesmo dia, Margarida 

Brito Alves, Bernardo Pinto de 
Almeida e Catarina Rosendo 
conduzem a apresentação das 
atas da Conferência Internacio-
nal de Arte Pública. A partir de 
uma proposta da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, o Insti-
tuto de História de Arte da Fa-
culdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, organizou a conferên-
cia internacional “Arte Pública: 
Lugar, Contexto, Participação”, 
que decorreu em 2015, na Fá-
brica Santo Thyrso, em Santo 
Tirso. A conferência articulou-
-se com uma reflexão sobre as 
atividades desenvolvidas desde 
1991 pelos Simpósios Interna-
cionais de Escultura de Santo 
Tirso cujaconlusões são agora 
apresentadas.

Um dos pontos altos do ter-
ceiro aniversário está a cargo 

de Win Mertens, uma das prin-
cipais “vozes” do piano contem-
porâneo, um compositor que ex-
plora a melodia e o silêncio em 
visões singulares do universo. 
Dia 19, todos os caminhos levam 
ao Largo Abade Pedrosa para 
um concerto marcado para as 
21h30.

Atividades para a família
“Por um fio”, “Imperador por 

um dia”, “1/2 escultura” são os 
nomes das oficinas de arqueo-
logia e escultura que decor-
rem durante o dia 19 de maio. 
Construir cestas, criar as suas 
próprias coroas de louros e ex-
plorar a construção e escultu-
ras com materiais diferentes do 
habitual, como uma meia, são 
os desafios propostos durante 
as oficinas. Dia 20 e 21 de maio, 
entram em cena as oficinas es-
colares, nas quais os alunos são 
convidados a fazer mosaicos e 

a criar esculturas com um in-
grediente normalmente usado 
na cozinha: a massa.

Dedicado aos mais novos é 
também “O Baile das Coisas Im-
portantes”, um espetáculo de 
teatro infantil que, a 19 e 20 
de maio, conta a história das 
“coisas obviamente importan-
tes”, em contraponto com as 
“insignificantes”, as “inúteis” e 
as “indesejáveis”. Uma peça le-
vada a cabo pela ACE Teatro do 
Bolhão, com encenação de Joa-
na Providência, texto de Afonso 
Cruz e interpretação de Catari-
na Gomes.

Assinalando, simultaneamen-
te, o Dia Internacional dos Mu-
seus e a Noite dos Museus, a 
iniciativa convida a vivenciar 
a arte, nas suas mais variadas 
formas, materializada naquela 
que é uma das maiores atrações 
turísticas do Município de San-
to Tirso. Esculturas do Museu Internacional de Escultura Contemporânea em destaque em "Sculp"

O programa de comemorações inclui várias oficinas para os mais pequenos

(IN)utilidades 10’00 – 2018
Antes que a Noite Venh – Falas de Antígona 29’00 – 2017
Drama (videoclip) 6’00 – 2017
Slan Luz (videoclip) 6’00 – 2015
Miragem 10’00 – 2014
Onde o Céu é a Terra que Pisamos 45’00 – 2013
O elefante vaidoso 5’00 – 2012
Threads of time 25’00 – 2012
Alboi – Um canto de Mundo 5’00 - 2011

FILMOGRAFIA

Galadum 
Galundaina 
no Monte 
Padrão

Teatro à boa 
maneira 
portuguesa 
na Fábrica

Joaquim Pavão roda 
filme em Santo Tirso

Iniciativas arrancam no dia 18 de maio e prolongam-se até 21

Programa para todos  
no aniversário do MIEC
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CRIAR CRIAR



Fala apaixonadamente do tra-
balho que faz e, aos 23 anos, 
tem um talento que não cabe na 
pequena estatura do seu corpo. 
Gosta de “pôr a mão na massa” 
e de “coisas coloridas” desde 
os tempos em que brincava com 
plasticina. Inês Coelho é esculto-
ra, é aluna e professora, funcio-
nária de uma serralharia e deten-
tora da certeza de que irá fazer 
aquilo que gosta “até chegar a 
algum sítio”.

“Sempre soube” que era nas 
artes que se sentia confortável 
e da família sempre ouviu: “Se 
gostas, faz. Não te vamos obri-
gar a ir para uma coisa que tu 
não gostes de fazer”. Inês gosta-
va de escultura, mesmo quando 
não sabia procurar no dicionário 
o significado e não tinha ideia 
que “ser escultora era uma pro-
fissão, uma coisa que existia”. 
No primeiro ano da Faculdade 
de Belas Artes, escultura foi a 
última área que explorou e foi 
“logo ali, na primeira aula” que 
decidiu: “É isto que eu quero”.

“Emerserv.pt”
A grande placa azul na en-

trada da empresa assegura que 
estamos no local certo. É lá que 
Inês passa, atualmente, grande 
parte dos seus dias. “Estava um 
bocadinho desesperada à pro-
cura do que fazer e pensei: vou 
tentar”, recorda. “Propuseste vir 
para aqui criar os teus projetos?”, 
perguntamos. “Não”, responde 
quase sem deixar terminar: “Eu 
propus vir para aqui para traba-
lhar, eles é que me propuseram 
criar as minhas peças e eu qua-
se que chorava”. Trabalha com 
cerca de 10 homens que, embo-
ra inicialmente intrigados com 
a sua presença, a tratam muito 
bem. “Estou a adorar. Acordo to-
dos os dias com a mesma felici-
dade com que ia para faculdade”, 
assegura.

"Não sei se é o que está a dar"
Amante de peças figurativas, 

que estimulem o pensamento e 
o espírito crítico, Inês distancia-
-se dos conceitos “muito concep-

tuais e muito minimalistas”. “Te-
mos de tirar alguma coisa dali”, 
adianta, “quando te apresentam 
só uma chapa ondulada e te di-
zem que é o amor, a família…”.

Garante querer sempre passar 
uma mensagem, usa uma abor-
dagem fora do comum e sabe 
disso. “Eu gosto, é diferente, 
mas não sei se é o que está a 
dar”, confidencia. Socorre-se de 
todo o tipo de materiais para dar 
forma às esculturas. Quase sem-
pre figuras humanas. Despidas, 
“porque as esculturas não têm 
frio e não precisam de roupa”. 
“Gosto de coisas divertidas e às 
vezes são provocatórias, mas 
sempre com aquele toquezinho 
a fugir para o infantil. Gosto 
de provocar, mas não de for-
ma acentuada”, confessa. Tudo 
para que quem se cruza com as 
suas obras não fique indiferente. 
“Quero que contem uma história, 
inventem, deem largas à imagi-
nação, porque eu dou conteúdo 
para isso”. Criar esculturas com 
1,80 metros feitos de cimento 
com partes do corpo expostas 
é, para Inês, algo comum, “mas 
as pessoas ainda se chocam um 
bocadinho”.

Pensar fora da caixa
Inês é escultora numa cidade 

com mais de 50 esculturas. Cres-
ceu rodeada pelo MIEC, mesmo 
sem saber que “eram esculturas”. 
Aos 23 anos garante que, no tra-
balho que desenvolve, o “princi-
pal é meter as mãos na massa”. 

Não esconde que estar numa 
área imprevisível a assusta, até 
porque, sublinha, “não há pro-
priamente uma empresa que diga 
que está a contratar escultores”. 
Talvez por isso garanta que “gos-
tava de partilhar conhecimento 
e de pôr os outros a pensar fora 

da caixa”. Inês Coelho é escultora 
na cidade do Museu Internacio-
nal de Escultura Contemporânea 
onde “adorava, adorava” expor. 
“Acho que ia fazer ali uma revo-
lução, ia tentar fazer uma coisa 
completamente diferente do que 
já apareceu”, conclui.

M ais de três mil pessoas, de cerca de 
40 escolas e instituições do Município, 
participaram no desfile de Carnaval 
promovido pela Câmara de Santo Tir-

so. Num desfile pelas principais ruas da cidade, 
e com muita gente a assistir, o desfile terminou 
na Praça 25 de Abril com um espetáculo musical.

Inês Coelho é escultora e trabalha numa serralharia

Amante de peças figurativas, tem mais de 20 obras de grande dimensão terminadas

Terminou o curso com “gran-
des notas”, mais de 20 obras 
de grande dimensão termina-
das e um sem número de ou-
tras “pequeninas” que nem 
considera obras. “São expe-
riências”, refere. Partilhou os 
conhecimentos na Universi-
dade Júnior, o que lhe abriu 
portas para ser convidada pa-
ra dar uma aula na mesma fa-
culdade onde estudou. Já fez 
exposições, também. Está a 
caminho de um Mestrado em 
multimédia com especializa-
ção em cultura e artes, uma 
área que assume não domi-
nar, mas que acredita poder 
ser vital para “dar um upgrade 
às esculturas, dar-lhes mais 
diversão, mais interação”.

UPGRADE 
ÀS ESCULTURAS

Inês Coelho: A escultora  
na cidade das esculturas

Milhares nas ruas 
para festejar Carnaval
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SANTO TIRSO COM FUTURO



PUB


