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Santo Tirso nos 
lugares cimeiros
na qualidade de 
vida e nas contas
Santo Tirso é um dos municípios mais sustentáveis financeiramente de Portugal, 
ocupando o quinto lugar entre 308 concelhos, de acordo com um estudo apresentado 
na Ordem dos Economistas. Em apenas cinco anos, subiu 12 posições ao nível 
das “melhores cidades” para viver, visitar e investir, segundo estudo da empresa 
independente Bloom Consulting, no ranking de 2018 do “Portugal City Brand”.
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Surgiu no âmbito do Plano 
Municipal de Competên-
cias Digitais, mas o pro-
jeto que junta jovens e 

idosos em torno das novas tec-
nologias é muito mais do que 
isso. Aos 22 anos, Ana Bárbara 
Machado divide a sala da As-
sociação de Solidariedade So-
cial de Areias com Maria Helena, 
de 79 anos, Lurdes Rodrigues, 
75, Maria Marques, 82 e Adeli-
na Dias, 80. Estuda gestão de 
recursos humanos na faculdade 
e, uma vez por semana, veste a 
pele de mentora e partilha al-
gum do seu conhecimento tec-
nológico com idosos das insti-
tuições de solidariedade social 
do Município.

“Esta menina é um espetácu-
lo”, diz Maria Helena, enquanto 
Ana está distraída. Quando in-
tegrou o programa que lhe per-
mite ter, uma vez por semana, 
aulas em frente a um computa-
dor, não sabia ler nem escrever. 
“Hoje, à custa desta menina, as-
sino o meu nome”, garante. 

Ao todo são 30 voluntários 
que, entre os 16 e os 30 anos, 
ocupam os seus tempos livres 
para transmitir conhecimentos 

nas áreas das tecnologias de 
informação e comunicação e 
desmistif icar conceitos ligados 
aos formatos digitais em ofi-
cinas para grupos de pessoas 
idosas que decorrem em insti-
tuições com valências de Estru-
tura Residencial, Centros de Dia 
e Centros de Convívio.

As oficinas decorrem de acor-
do com as aptidões dos grupos,  
até porque “alguns não sabem 
ler”, explica Ângela Pereira, coor-
denadora do projeto. “Cada ido-
so é diferente e temos que nos 
adaptar”, continua Ana, realçan-
do que “é muito enriquecedor”.

Veem vídeos, procuram recei-
tas e notícias na internet, aven-

turam-se no processamento de 
texto e até há um grupo em que 
“todos têm facebook”, explica 
Ângela. “Há idosos que já com-
praram computador e puseram 
em prática aquilo que aprende-
ram”, acrescenta a mentora Ana.

Ao todo, cerca de 30 pessoas 
com mais de 70 anos já termina-
ram as oficinas, na sua maioria 
mulheres. Muitas delas querem 
continuar e, por isso mesmo, vai 
passar a existir um nível que dê 
continuidade à iniciação. 

Lurdes Rodrigues “nunca ti-
nha mexido nisto”. Por isto, en-
tenda-se, o computador. “Gosto 
muito, mas ainda tenho dificul-
dades”, confidencia. 

Já Maria Marques, nos seus 
82 anos de vida, identif ica o 
responsável por tamanha aven-
tura: “O presidente da Câmara 
de Santo Tirso pôs-nos aqui 
duas ou três horas por sema-
na a aprender”. E vontade para 
isso não lhe falta e em casa até 
pede ajuda aos filhos. “Às ve-
zes, não querem estar a perder 
tempo e eu fico chateada”, re-
vela, divertida. 

Contra a solidão
“A minha casa é esta”, con-

firma Adelina Dias com o dedo 
no ecrã do computador, onde se 
consegue ver aberta a aplicação 
Google maps. Nunca aprendeu 

a ler ou escrever, não por falta 
de vontade, mas porque os pais 
puseram-na a trabalhar desde 
cedo. “Eu conheço as letras, 
mas custa-me juntá-las”. Ago-
ra, já sabe escrever o nome.

A verdade é que o projeto 
tem contribuído também para 
a diminuição da solidão e do 
sentimento de abandono. “Eles 
gostam muito de conversar, con-
tam as histórias deles e querem 
saber sempre de mim”, adianta 
Ana Bárbara Machado. Acom-
panhar a evolução dos idosos 
é algo que tem dificuldade em 
descrever. “É um sentimento de 
que fiz a diferença na vida de 
alguém”, refere, concluindo, “ver 
alguém com esta idade a apren-
der a ler e saber que isso mudou 
a sua vida é muito bom”.

As oficinas prolongam-se ao 
longo de três meses, sendo que 
cada uma junta cerca de seis 
seniores. A Associação de So-
lidariedade Social de Areias e a 
Santa Casa da Misericórdia são 
algumas das Instituições que já 
estão a receber mentores e o 
objetivo é alargar o projeto a 
todas as IPSS do Município de 
Santo Tirso.

Programa é desenvolvido pela Câmara de Santo Tirso nas IPSS do Município

O programa que junta jovens e 
idosos em torno das novas tec-
nologias é, mais um, projeto 
pioneiro da responsabilidade 
da Câmara de Santo Tirso, no 
âmbito do Plano Municipal de 
Competências Digitais. O obje-
tivo, como explica o presidente 
da autarquia, Joaquim Couto, é 
promover não só as competên-
cias digitais dos seniores, mas 

também fomentar a capacidade 
de intervenção e participação so-
cial e cívica dos jovens. “Trata-
-se de um projeto que represen-
ta um forte contributo a nível de 
desenvolvimento das relações 
interpessoais e de partilha de ex-
periências entre gerações recor-
rendo à educação não formal”, 
sublinha.
Santo Tirso foi um dos primeiros 

Municípios do país a apresen-
tar um plano estratégico na área 
das competências digitais. Nes-
te programa, recorda Joaquim 
Couto, “sempre dissemos que 
não queríamos deixar ninguém 
para trás e, por isso, estamos a 
implementar medidas concretas 
que abrangem toda a população, 
como é o caso da mentoria entre 
jovens e idosos”.

“NINGUÉM FICA PARA TRÁS”

ATUAL

Jovens e idosos 
juntos nas novas 
tecnologias
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Santo Tirso entre os melhores
Santo Tirso está a mudar. Escrevi esta frase pela primeira vez em 2016. Os mais 

pessimistas, talvez alheados da realidade, tentaram dar uma conotação negativa à 
afirmação. “Para pior”, propalavam os arautos da desgraça! 

Num país, num Município, onde imperam os murmúrios lamentosos dos velhos do 
Restelo – ainda que alguns jovens em idade –, onde, infelizmente, se continua a acre-
ditar que o “vizinho” do lado “vive melhor”, continuarei a afirmar que Santo Tirso está 
a mudar. Para melhor.

Quando apresentamos as nossas contas, quando enumeramos as dezenas de me-
didas de apoio às famílias do Município, quando defendemos que os investimentos 
devem ser ponderados, sem megalomanias… Não estamos a mentir. Não estamos a 
fazer demagogia. Não estamos a fazer marketing político. Estamos, realmente, a mudar 
Santo Tirso. E os factos comprovam-no!

Se dúvidas existissem, os sucessivos estudos independentes que têm sido lançados 
em Portugal – repito: independentes – comprovam que Santo Tirso está nos lugares 
cimeiros em vários critérios avaliados. Para desagrado de alguns, seria quase fastidio-
so enumerar todos. Nesta edição do Jornal Municipal é dado, apenas, conta dos mais 
recentes: o estudo da Bloom Consulting, uma empresa independente especializada em 
marca de países, regiões e cidades, que coloca Santo Tirso na 48ª melhor cidade de 
Portugal (entre 308), para viver, investir e visitar. Ou o estudo apresentado numa inicia-
tiva da Ordem dos Economistas que diz que Santo Tirso é o quinto melhor município do 
país na área da sustentabilidade financeira e o 17º quando avaliados critérios como a 
governança, a eficiência da Câmara Municipal, o desenvolvimento económico e social.

Poderia continuar, com os dados do Observatório das Autarquias Familiarmente Res-
ponsáveis, na área da coesão social, da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto 
(Apogesd), na área desportiva, da Associação Bandeira Azul da Europa, no ambiente, 
ou até na ONU, na área da proteção civil. 

Contra factos, não há argumentos. Santo Tirso está a mudar. Para melhor.



T axa de desemprego a 
baixar, níveis de cri-
minalidade reduzidos, 
número de dormidas 

no concelho a crescer, novas 
empresas instaladas. Estes são 
apenas alguns dos fatores que 
continuam a fazer Santo Tirso 
subir no ranking das “melho-
res cidades” do país. Em 2018, 
o Município voltou a elevar a 
fasquia ao tornar-se a 48ª 
melhor cidade do país, cinco 
anos antes não passava da 60ª 
posição. 

Bastaram apenas cinco anos 
para que Santo Tirso escalasse 
12 lugares no ranking do “Portu-
gal City Brand”, estudo levado a 
cabo pela empresa independen-
te Bloom Consulting que mede, 
anualmente, o impacto da mar-
ca de 308 municípios portugue-
ses em matéria de visibilidade e 
promoção territorial, avaliando-
-os nas categorias de Negócios 
(Investimento), Visitar (Turismo) 
e Viver (Talento).

Os resultados tornados pú-
blicos têm acompanhado, ano 
após ano, o crescimento de 
Santo Tirso e prova disso é 
que o Município tem vindo a 
conquistar, ano após ano, lu-
gares mais satisfatórios no que 
diz respeito à sua estratégia 
promocional.

Santo Tirso é um dos muni-
cípios mais sustentáveis a nível 
financeiro entre as 308 câmaras 
do país, segundo o Rating Muni-
cipal Português, divulgado numa 
conferência promovida pela Or-
dem dos Economistas no dia 7 
de maio.

No estudo independente reali-
zado, e referente ao ano de 2018, 
Santo Tirso ocupa o quinto lu-
gar na área da sustentabilida-
de financeira, depois de Ponte 
de Lima, Porto, Fafe e Pombal, 
e engloba dados fornecidos por 
instituições como o Tribunal de 
Contas e a Inspeção-Geral de Fi-

nanças.  O lugar obtido, segundo 
o presidente da autarquia, Joa-
quim Couto, “traduz o esforço 
no rigor orçamental, nas contas 
equilibradas e nos investimentos 
estratégicos do Município”. 

“Este estudo comprova que 
não mentimos quando há me-
nos de duas semanas apresen-
tamos o nosso relatório de pres-
tação de contas 2018 e dissemos 
que as nossas contas estavam 
equilibradas [ver peça do lado]”, 
enfatiza.

“Excelente”, segundo Joaquim 
Couto, é também a posição geral 
que Santo Tirso ocupa no Rating 

Municipal Português, depois de 
avaliados critérios como a go-
vernança, a eficiência da Câma-
ra Municipal, o desenvolvimento 
económico e social e a sustenta-
bilidade financeira. O concelho 
ocupa o 17º lugar a nível nacio-
nal, entre os 308 municípios, e o 
quarto lugar na Área Metropolita-
na do Porto, entre 17 municípios. 
Resultados que são fruto, justi-
fica o presidente da autarquia, 
“de uma estratégia de desenvol-
vimento que tem sido levada a 
cabo”. “Para além de promover-
mos o Município fora de portas, 
quer a nível de turismo, quer a 

nível económico, temos focado a 
nossa ação política na melhoria 
da qualidade de vida da popu-
lação, com dezenas de medidas 
de caráter social”, aponta.

Outro dos indicadores apon-
tados no Rating Municipal Portu-
guês, prende-se com a eficiência 
da Câmara Municipal. E neste 
ponto, Santo Tirso é o 43º melhor 
Município, entre 308. Um ponto 
que avalia o serviço prestado à 
população, em áreas como os 
serviços de resíduos urbanos, 
abastecimento de água, sanea-
mento, equipamentos públicos, 
ou médicos por habitantes.

Dos 308 municípios do país, 
Santo Tirso aparece em 48º lu-
gar, quando em 2013 aparecia 
no lugar número 60. Já na tabe-
la dos 86 concelhos do Norte, 
assume os lugares cimeiros e 
f ixa-se na 16ª posição, um pa-
tamar acima do registado no 
ano de 2017.

“Temos desenvolvido um 
conjunto de políticas em tor-
no do bem-estar da popula-
ção de Santo Tirso e dos vi-
sitantes que cá chegam que 
tem dado frutos e esta é mais 
uma confirmação de estamos 
no bom caminho”, congratu-
la-se o presidente da Câmara, 
Joaquim Couto. 

A subida de Santo Tirso 
acontece, de resto, em todas 
as categorias avaliadas. Na 
categoria Viver foram conside-
radas não só as taxas de de-
semprego e criminalidade, mas 
também o poder de compra e 
Santo Tirso subiu no ranking 
de 2018, f ixando-se na 17ª po-
sição dos concelhos da região 
Norte, um lugar acima do que 
o registado no ano de 2014. 

Mas é no investimento que 
Santo Tirso mais tem subido. 
No ranking de 2014 estava no 
19º lugar. Em 2018, subiu para 
a 14ª posição dos 86 concelhos 
do Norte do país. Outra das 

subidas, comparativamente a 
2014, é na área Visitar, que tem 
como indicador a taxa de ocu-
pação hoteleira. Em 2018, San-
to Tirso subiu três lugares, po-
sicionando-se na 22ª posição. 

“O turismo, o investimento e 
a qualidade de vida são apos-
tas que nos permitem projetar 
o Município e atrair empresas 
e visitantes”, explica Joaquim 
Couto, adiantando que “a mar-
ca Santo Tirso é cada vez mais 
reconhecida além-fronteiras, 
fruto de iniciativas de grande 
dimensão como o Mercado Na-
zareno, ou apostas culturais 
como o Museu Internacional 
de Escultura Contemporânea”.

Parâmetros avaliados
O estudo da Bloom Consul-

ting tem como objetivo medir 
o valor da marca dos municí-
pios, tendo em conta diversos 
indicadores económicos e so-
ciais. Partindo da questão – 
Por que são alguns municípios 
mais atrativos do que os ou-
tros? –, resultaram os objeti-
vos de avaliar o impacto das 
estratégias políticas, de urba-
nismo e de promoção de cada 
município e o de identif icar as 
potencialidades e fragilidades 
de todos os municípios portu-
gueses, nas áreas do negócio, 

investimento, talento e quali-
dade de vida.

Tendo como indicadores o 
número de empresas do con-
celho, as dormidas e a popu-
lação, a empresa que fez este 
estudo refere que os dados 
permitem avaliar a atividade 
empresarial, a dimensão da in-
dústria turística e os movimen-
tos migratórios populacionais 
em cada município. 

Estes indicadores permitem 
compreender o clima de negó-
cios, o desempenho hoteleiro, 
o nível de segurança e ainda 
as oportunidades oferecidas a 
novos residentes. Finalmente, 
e por forma a fazer justiça aos 
municípios menos populosos, 
foram incluídos indicadores de 
rácios.

Isto permite entender qual 
das três dimensões — Negó-
cios (Investimento), Visitar (Tu-
rismo) e Viver (Talento) — é a 
componente socioeconómico 
mais importante em cada mu-
nicípio. Por sua vez, na dimen-
são Negócios (Investimento) 
foi calculado o número de em-
presas por habitante, enquanto 
que na dimensão Visitar (Turis-
mo) foi tido em conta o núme-
ro de dormidas por habitante, 
bem como o número de habi-
tantes por centro médico.

A MARCA SANTO TIRSO 
É CADA VEZ MAIS 
RECONHECIDA  
ALÉM-FRONTEIRAS.

A SUBIDA DE SANTO 
TIRSO ACONTECE  
EM TODAS AS 
CATEGORIAS 
AVALIADAS.

O ESTUDO DA 
BLOOM CONSULTING 
TEM COMO OBJETIVO 
MEDIR O VALOR 
DA MARCA DOS 
MUNICÍPIOS.

O Relatório de Prestação de 
Contas 2018 foi aprovado, por 
maioria, em reunião do executivo 
camarário no dia 24 de abril. No 
documento é possível perceber 
que a Câmara “tem as contas em 
dia” e que “o rigor e a transpa-
rência” na elaboração dos orça-
mentos “têm permitido taxas de 
execução históricas desde 2013”.

Entre outros aspetos, o rela-
tório mostra que o Município de 
Santo Tirso atingiu uma execu-
ção orçamental de 83,5 por cen-
to, obteve uma poupança cor-
rente de 6,3 milhões de euros e 
um resultado líquido de 435 mil 

euros. “É com especial orgulho 
que este executivo apresenta 
as elevadas taxas de execução 
orçamental relativas ao ano de 
2018, quer do lado da receita, 
quer do lado da despesa”, alu-
diu Joaquim Couto.

Em 2018, o Município foi ain-
da capaz de gerar mais recursos 
financeiros e, pelo quinto ano 
consecutivo, este executivo vol-
tou a aliviar a carga fiscal sobre 
as famílias e as empresas. Além 
disso, as receitas correntes subi-
ram três por cento face a 2017, 
por força do aumento da ativi-
dade económica em Santo Tirso.

Ainda na reunião de Câmara 
de 24 de abril, Joaquim Couto 
assegurou que “Santo Tirso é 
um Município sustentável sob 
o ponto de vista económico e 
financeiro”, algo comprovado 
com a possibilidade de cumprir 
os compromissos assumidos 
com pouco recurso a endivida-
mento municipal.

Na mesma linha, está o prazo 
médio de pagamento, que caiu 
de forma abrupta desde 2013, 
altura em que Câmara Munici-
pal pagava a 143 dias. Em 2018, 
esse prazo fixa-se em menos 
de um mês.

Município tem vindo a conquistar, ano após ano, lugares mais satisfatórios no que diz respeito à sua estratégia promocional

O ESTUDO TRADUZ O 
ESFORÇO NO RIGOR 
ORÇAMENTAL E NOS 
INVESTIMENTOS 
ESTRATÉGICOS” 

Joaquim Couto
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

ATUAL ATUAL

Estudo é realizado por empresa independente aos 308 municípios portugueses 

Subida de 12 lugares no ranking das melhores cidades

Município no top cinco das contas mais sustentáveis “Rigor e transparência” na execução do orçamento

Taxas de execução são elevadas
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S tands, palestras de orien-
tação vocacional e teste-
munhos de sucesso de 
ex-alunos foram algumas 

das apostas da Mostra de Edu-
cação e Formação, promovida 
pela Câmara, que decorreu a 
9 e 10 de maio na Fábrica de 
Santo Thyrso com o objetivo de 
dar a conhecer aos alunos do 
Município as diferentes opções 
educativas.

Várias faculdades, escolas e 
outras instituições ligadas ao 
ensino e ao emprego marcaram 
presença na segunda edição da 
Mostra de Educação e Forma-
ção, dando a conhecer a ofer ta 
que têm disponível. A abertura 
esteve a cargo do presidente 
da Câmara Municipal de San-
to Tirso, Joaquim Couto, que 
reforçou a importância da es-
cola “na formação cívica dos 
cidadãos”.

Empenhado em construir 
uma “sociedade mais justa e 
mais participativa”, o presiden-
te da Câmara apelou aos jovens 
para apostarem na sua forma-
ção e aos pais “para que dei-
xem os jovens decidir por si e 
seguir as suas vocações”. “Te-
mos aqui mais de 40 stands com 
instituições públicas, privadas, 
ensino superior, técnico e  pro-
fissional. Queremos que as pes-
soas percam o estigma relativo 
a determinados tipos de ensino. 
Toda a formação é boa, toda a 
formação traz conhecimento e 
não devemos impor aos jovens 
a escolha de profissões ditas 

convencionais, quando há um 
mundo de opções que vão para 
além daquelas que conhecíamos 
há 30 anos”, disse.

Convicto de que “a educação 
deve ser adaptada à realidade 
territorial de cada comunida-
de”, Joaquim Couto defendeu 
que deve haver, sobretudo, 
“uma educação de qualidade 
diferenciada”. “Temos aposta-
do em iniciativas como a robó-
tica e quando há casos em que 
os alunos que têm resultados 
menos satisfatórios a discipli-

nas como o português e a ma-
temática são os que têm melhor 
aptidão para a robótica, acho 
que estamos no bom caminho 
e devemos continuar a apostar 
em ofertas formativas de futu-
ro”, concluiu.

A iniciativa decorreu na Fá-
brica de Santo Thyrso e teve 
como principal objetivo ajudar 
os alunos que se encontram, 
essencialmente, entre o 9º e o 
12º anos a tomar decisões mais 
conscientes em relação ao futu-
ro profissional.

É já no próximo ano letivo, 
2019/2020, que Santo Tirso re-
ceberá cinco alunos de S. Tomé 
e Príncipe que permanecerão no 
concelho por três anos, de modo 
a concluir a formação profissio-
nal. Tudo porque o Município ce-
lebrou um protocolo com Asso-
ciação Liga das Comunidades 
de S. Tomé e Príncipe, a Escola 
Profissional Agrícola Conde S. 

bento e a Santa Casa da Miseri-
córdia, de modo a assegurar as 
condições de ensino dos jovens. 

“Estamos convictos de que as 
oportunidades dadas a estes alu-
nos representarão uma mais valia 
para os seus projetos de vida”, 
refere o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Joaquim Couto.  
Ao todo, são cinco alunos da ci-
dade de Santana, autarquia de 

Cantagalo, em S. Tomé e Príncipe, 
que terão a oportunidade de rece-
ber formação na Escola Agrícola 
Conde S. Bento, cujo objetivo é, 
aponta Joaquim Couto, “garantir o 
acesso a formação para um futu-
ro melhor, fomentar uma cultura 
de inclusão e promover condições 
de igualdade”. 

O projeto estende-se ao longo 
de três anos letivos, período cor-

respondente à duração dos cur-
sos de formação profissional. A 
Escola Agrícola garantirá a for-
mação dos jovens, o alojamento 
na residência de estudantes, a 
alimentação nos períodos letivos 
e o material necessário para a for-
mação. A Câmara Municipal de 
Santo Tirso assegurará todas as 
despesas e a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Santo Tirso garan-

tirá o fornecimento das refeições 
gratuitas a estes alunos durante 
o período não letivo, fins de se-
mana e feriados.

Através do protocolo, a Câma-
ra Municipal de Santo Tirso pre-
tende “formar jovens conscientes 
dos seus deveres de cidadania na 
sua dimensão pessoal, social e 
ambientar e promover o suces-
so escolar”.

É o Encontro Anual de Escu-
teiros e Guias do Município de 
Santo Tiros e pretende, por um 
lado, dar a conhecer o patrimó-
nio e os recursos do concelho, 
fomentar a aprendizagem de ma-
nobras de proteção animal e am-
biental e, por outro, promover 
sinergias entre agrupamentos 
e companhia de guias. No dia 4 
de maio, centenas de escuteiros 
do concelho de Santo Tirso re-
uniram-se para um dia rechea-
do de atividades didáticas sob 
o tema “Agir”.

Dos mais pequeninos aos 
mais crescidos, todos quise-
ram integrar as atividades pen-
sadas para o IV Scoutirso e dis-
persas por todo o Município. O 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Joaquim Couto, acredita 
que esta é uma forma de “in-
centivar o interesse dos jovens 
na sociedade que os rodeia” e, 
ao mesmo tempo, “promover a 
importância de agir nas mais di-
versas situações do dia a dia”. “É 
um convívio muito salutar entre 
escuteiros dos 14 agrupamen-
tos e estou convicto de que esta 
também é uma forma de chamar 
os jovens a intervir para criar a 
sociedade que queremos ter no 
futuro”, concluiu.

A iniciativa é promovida, 
anualmente, pela Câmara Munici-
pal de Santo Tirso. Nesta edição 
participaram as secções de escu-
teiros lobitos, exploradores, pio-
neiros e caminheiros, para além 
da primeira companhia de guias.

P ais e f ilhos juntos num 
passeio de bicicleta. É 
este o mote do progra-
ma “Ciclismo vai à Es-

cola” que, desta forma, sai dos 
portões dos estabelecimentos 
de ensino para as ruas da cida-
de. Aproveitando as comemora-
ções do Dia Mundial da Criança, 
a 1 de junho, a manhã vai ser 
passada em torno das bicicle-
tas e da promoção deste meio 
de transporte, utilizando as ci-
clovias e fomentando a mobili-
dade suave. Ao mesmo tempo, 

pretende-se incentivar a prática 
de exercício físico como forma 
de diminuir o sedentarismo e a 
obesidade infantil.

Depois do sucesso que tem 
sido o projeto do “Ciclismo vai 
à Escola”, que tem durante todo 
o ano letivo ensinado centenas 
de alunos do 1º Ciclo a andar 
de bicicleta, o objetivo, como 
explica o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Joaquim Couto, 
“é promover o uso da bicicleta 
junto de toda a comunidade”.

O ponto de encontro está 

marcado para as 9h00, na Praça 
25 de Abril, e a manhã promete 
ser recheada de atividades até 
às 12h30. Os mais pequenos po-
dem, desde logo, aventurar-se 
numa gincana. Estão previstas 
duas, com cerca de 30 bicicletas 
disponíveis para utilização, as-
sim como técnicos devidamente 
formados para prestar auxílio. 

O passeio que irá colocar 
pais e f ilhos lado a lado num 
percurso com pouco mais de 
dois quilómetros tem saída da 
Câmara Municipal e passagem 

por alguns dos pontos centrais 
da cidade como a Avenida Sou-
sa Cruz, a Rua das Rãs e a Rua 
dos Carvalhais.

Para além disso, está ain-
da prevista uma exibição de 
trial bike que vai deixar os fãs 
de acrobacias deliciados, bem 
como uma exposição de equi-
pamentos profissionais que vai 
dar conhecer todos os detalhes 
do autocarro da equipa e das 
bicicletas das equipas profis-
sionais W52/FC Porto e Radio 
Popular/Boavista. 

O sistema Andante chegou às 
estações ferroviárias de Santo Tir-
so e de Vila das Aves, através da 
CP, a 1 de maio. A medida está 
inserida no âmbito da criação 
do passe único para a Área Me-
tropolitana do Porto, que permi-
te também a compra de títulos 
ocasionais.

Os passageiros da CP que uti-
lizem as estações de comboios 
de Santo Tirso e de Vila das Aves 
para se deslocarem a um dos ou-
tros 16 municípios da Área Metro-
politana do Porto já podem fa-
zê-lo com o Andante. O sistema 

começou a funcionar desde o dia 
1 de maio, podendo os utentes 
optar pela aquisição de títulos 
ocasionais, ou o passe único de 
assinatura mensal.

A entrada em vigor na CP, em 
concreto nas estações ferroviá-
rias de Santo Tirso e de Vila das 
Aves, coincidiu com a implemen-
tação do passe único no Municí-
pio de Santo Tirso, nomeadamen-
te nos operadores Arriva, Landim 
e Pacense. 

O passe único está dividido em 
duas modalidades. O Andante 3Z, 
que custa 30 euros por mês, é 

destinado a viagens dentro do 
Município de Santo Tirso, ou até 
três zonas contíguas. Já o Andan-
te Metropolitano tem um custo 
de 40 euros e serve para viagens 
entre os 17 municípios da Área 
Metropolitana do Porto, desig-
nadamente Santo Tirso, Arouca, 
Espinho, Gondomar, Maia, Mato-
sinhos, Oliveira de Azeméis, Pa-
redes, Porto, Póvoa de Varzim, 
Santa Maria da Feira, São João 
da Madeira, Trofa, Vale de Cam-
bra, Valongo, Vila do Conde e Vila 
Nova de Gaia.

O passe único ou o cartão an-

dante pode ser adquirido no Es-
paço do Munícipe, de segunda 
a quinta-feira entre as 9h00 e 
as 17h30 e à sexta-feira entre as 
9h00 e as 14h00. Após a aqui-
sição do suporte físico pela pri-
meira vez, o passe pode ser car-
regado nas lojas payshop ou no 
multibanco. 

A taxa de descontos dos tarifá-
rios sociais continua a manter-se 
em vigor, agora aplicada sobre 
os valores da tarifa normal (30 
ou 40 euros), ou seja, 25, 50 e 
60 por cento de desconto para 
grupos específicos.

Centenas de alunos do Município passaram pela Fábrica de Santo Thyrso durante os dois dias do evento

O presidente da Câmara visitou a mostra e contactou com os alunos

Dezenas de instituições marcaram presença para mostrar diferentes opções educativas e formativas 

Jovens à procura de soluções  
de futuro na Mostra da Educação

Intercâmbio com S. Tomé e Príncipe

Centenas de 
escuteiros 
pelo 
concelho

Passeio de bicicleta 
para toda a família 

Projeto “Ciclismo vai à Escola” sai à rua no Dia Mundial da Criança a 1 de junho
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Por altura do 90º aniversá-
rio de Zeca Afonso e, ainda no 
âmbito das comemorações do 
25 de Abril, a Fábrica de Santo 
Thyrso recebeu, a 1 de maio, o 
espetáculo “Por terras do Zeca”. 
Em palco, a interpretar alguns 
dos temas mais conhecidos do 
cantor, João Afonso, Zeca Me-
deiros, Filipa Pais e Maria Ana-
don, acompanhados por músi-
cos conceituados como Armindo 
Neves (guitarra elétrica), Luís 
Pinto (baixo), Ivo Martins (bate-
ria), Paolo Massamatici (oboé) e 

o mentor e diretor musical Da-
vide Zaccaria (guitarra acústica 
e violoncelo).

Perante uma plateia repleta, 
prestou-se tributo à obra de 
Zeca Afonso, quer como com-
positor, quer como poeta que 
apresentou novos arranjos para 
algumas das composições mais 
conhecidas, como “Verdes são 
os campos”, “Que amor não 
me engana”, “Índios da meia 
praia” e “Venham mais cinco”, 
bem como outras composições 
menos conhecidas do público, 

como “Papuça”, “Lá no Xepan-
gara” e “Ali está o rio”. 

Antes do concerto houve 
tempo, ainda, para o lançamen-
to da obra “Zeca Afonso – Iné-
dito”, um livro que resulta de 
um extenso trabalho de inves-
tigação do jornalista Adelino 
Gomes e que inclui dois cd’s 
que retratam concertos, “um 
antes do 25 de Abril e outro de-
pois”, explicou José Moças da 
Tradisom, acrescentando que 
foi realizado em 1968 e outro 
em 1980.  

“E screver a história do 
povo de Santo Tirso 
na revolução portu-
guesa de 1974-75 foi 

um presente. E sabíamos disso 
desde o início”. Raquel Varela 
e Luísa Barbosa Pereira são as 
autoras do livro do livro “His-
tória do Povo de Santo Tirso 
na Revolução Portuguesa de 
1974/75”, apresentado aquan-
do das comemorações dos 45 
anos do 25 de Abril.

Construído a partir de teste-
munhos dos cidadãos que “re-
sistiram”, o livro é uma viagem 
pelos períodos conturbados que 
marcaram o pré e pós-revolu-
ção. Um retrato de carências e 
superação com base em teste-
munhos de pessoas de todos 
os quadrantes políticos, repro-
duções de jornais e fotografias.

Dividido em quatro capítulos, 
o livro traça o perfil do conce-
lho e do Vale do Ave no período 
que antecedeu o 25 de Abril e 
acompanha a sua evolução nos 
anos que lhe seguiram. Das re-
uniões clandestinas, à censura 

nos jornais locais, ao comício no 
Campo Abel Bizarro Figueiredo, 
em maio de 74, à ação do Movi-
mento das Forças Armadas e à 
agitação social, às eleições em 
Santo Tirso, em 1975. Todos os 
pormenores são relatados.

Testemunhos
As autoras estiveram em San-

to Tirso no Dia da Liberdade para 
o lançamento do livro e Raquel 
Varela partilhou algumas confi-
dencias acerca das entrevistas 
que foi recolhendo. O medo e 
as excessivas horas de traba-
lho, sobretudo por parte das mu-
lheres, foram alguns dos temas 
mais referidos. Também por isso, 
muitos dos testemunhos foram 
feitos com base no anonimato, 
ajudando, ainda assim, a recu-
perar a dimensão histórica e a 
construir a memória coletiva e a 
identidade da comunidade.

“Com a publicação desta obra 
na passagem do quadragésimo 
quinto aniversário da Revolução 
de Abril, assinalamos os princí-
pios fundamentais da Democra-

cia e da Liberdade”, acredita o 
presidente da Câmara, Joaquim 
Couto, acrescentando: “Resgata-
mos para a consciência coletiva 
uma valiosa informação histó-
rica que, uma vez partilhada, 
consolida a identidade e forta-
lece os laços de integridade e 
solidariedade que constituem 
os valores matriciais da comu-
nidade tirsense”.

O desafio lançado a Raquel 
Varela, explica Joaquim Couto, 
surgiu por se tratar de “uma in-
vestigadora de renome” e o re-
sultado, garante, “é um retrato 
muito bem traçado do período da 
revolução no concelho”. “Foi uma 
honra acompanhar o trabalho de-
senvolvido pela investigadora e 
historiadora”, adianta sublinhan-
do que este é, acima de tudo, “o 
melhor modo de prestar um ines-
timável e justo tributo ao povo 
de Santo Tirso, pelo contributo 
que também deu à revolução e à 
Democracia em Portugal”.

A edição do livro é partilhada 
pela Câmara de Santo Tirso a e 
a editora Colibri.

O 45º aniversário da Revolu-
ção dos Cravos foi assinalado em 
Santo Tirso com uma cerimónia 
solene, onde o presidente da 
autarquia elegeu “o populismo” 
como “uma das novas ameaças 
a nascer” no pós 25 de Abril. “Se 
o populismo não é, ainda, uma 
realidade bem instalada em Por-
tugal, ao ciclo político e econó-
mico se fica, em boa medida, a 
dever”, aludiu, acrescentando: No 
entanto, “são já bem percetíveis 
os sinais de que o fenómeno está 
aí à espreita a começar pelas re-
des sociais, o meio por excelência 
para a transmissão de mensagens 
de ódio e de intolerância”.

Considerando que “a ameaça 
não pode ser ignorada”, uma vez 
que pode “colocar em risco os 
pilares fundacionais da Democra-
cia”, Joaquim Couto defendeu que 
o combate se faz com políticas 

de proximidade: “O combate fa-
z-se à escala internacional e, na-
turalmente, à escala nacional. Eu 
acrescentaria que se faz, acima 
de tudo, à escala regional: faz-se 
onde estão as pessoas”. 

Por isso, continuou, “se o po-
pulismo se começa a combater 
onde estão as pessoas, o Poder 
Local é, por natureza, quem me-
lhor o pode fazer”.

No seu discurso, Joaquim Cou-
to apontou, também, a direção 
desse percurso, nomeadamen-
te ao nível das políticas locais 
que, defendeu, se devem centrar 
não apenas em questões econó-
micas, mas também em dimen-
sões como a educação, saúde, 
ambiente e justiça.

O caminho “são políticas que 
cheguem às pessoas”, que vão ao 
encontro “às suas expectativas 
e problemas concretos”, aludiu o 

presidente da Câmara. É este o 
rumo, segundo o autarca, que se 
pretende que o Município de San-
to Tirso siga: “Quando iniciámos o 
primeiro mandato, há quase seis 
anos, dissemos ao que vínhamos, 
assumindo com clareza que as 
pessoas são a nossa prioridade”.

 
Ação Política

Destacando três das áreas polí-
ticas em que a Câmara tem apos-
tado – Governança, Educação e 
Ambiente –, Joaquim Couto enu-
merou algumas das medidas que 
têm sido levadas a cabo, com im-
pacto “real” na vida das pessoas. 

Na Governança, apontou, lem-
brando os resultados obtidos no 
último Relatório de Prestação de 
Contas que indicam uma redução 
da dívida e um aumento da pou-
pança corrente, “quero chamar a 
atenção para o rigor e a susten-

tabilidade das contas do Municí-
pio (…). E este não é um assunto 
menor, se realmente se estiver 
comprometido com uma política 
de verdade, de rigor e de trans-
parência, absolutamente funda-
mental para contrariar a adesão a 
movimentos de índole populista”. 

Já na área da Educação, o au-
tarca recordou o investimento “de 
mais de cinco milhões de euros” na 
requalificação do parque escolar, 
além de um outro conjunto vasto 
de medidas, desde a distribuição 
de passes escolares, à atribuição 
de bolsas de estudo: “O desenvol-
vimento local radica, em boa par-
te, na Educação, com vista a criar 
condições iguais para todos, razão 
pela qual nos orgulhamos de inves-
tir tanto onde estão as pessoas e 
nas gerações futuras”. 

Por fim, o Ambiente que, de 
acordo com Joaquim Couto, deve 

ser visto como “a prioridade das 
prioridades” para deixar às próxi-
mas gerações “um Planeta com fu-
turo, como aquele que, num outro 
contexto, foi deixado por Abril”.  

Também nesta área, o presiden-
te da Câmara de Santo Tirso deu 
alguns exemplos de medidas con-
cretas que estão no terreno, como 
“o esforço de privilegiar o peão 
e a bicicleta nas intervenções no 
espaço público, a ampliação da 
rede pública de saneamento, ou 
a substituição da iluminação pú-
blica por tecnologia LED”. 

“Pela minha parte e pela nossa 
parte, vamos continuar o sonho 
que nos foi confiado, reafirmando 
hoje e sempre os princípios de 
Abril e assumindo a nossa quo-
ta parte de responsabilidade na 
construção de um futuro melhor, 
onde estão as pessoas”, concluiu 
Joaquim Couto.

“História do Povo de Santo Tirso na Revolução Portuguesa de 1974-75” é assinado por Raquel Varela e Luísa Barbosa Pereira

Verdes são os campos”, “Que amor não me engana”, “Índios da meia praia” foram alguns dos temas interpretados

Sessão solene decorreu na Câmara Municipal de Santo Tirso

A cerimónia das comemorações 
dos 45 anos do 25 Abril teve 
a participação dos vários par-
tidos com assento na Assem-
bleia Municipal de Santo Tirso, 
nomeadamente representantes 
do PS, PDS, CDS/PP e CDU. Es-
te ano, a cerimónia oficial con-
tou com o testemunho de Asuil 
Dinis.
Nascido a 6 de setembro de 
1944, na freguesia de Agrela, 
Santo Tirso, licenciou-se em 
Direito pela Universidade de 
Coimbra. Em 1974, recebeu a 
ordem para integrar as forças 
militares com destino a Mo-
çambique. Regressou ao es-
tado Português no dia da de-
claração de independência da 
ex-colónia. Foi vice-presidente 

da Comissão Administrativa 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, presidida por Abílio Ca-
mões da Costa Carvalho, de 15 
de maio de 1976 a21 de janeiro 
de 1977. Foi o primeiro presi-
dente, democraticamente elei-
to, para a Câmara Municipal de 
Santo Tirso, mandato que cum-
priu de 22 de janeiro de 1977 a 
16 de janeiro de 1980. Foi mem-
bro e presidente da Assembleia 
Municipal entre 1986 e 1990. 
Foi, ainda, diretor da Associa-
ção Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Santo Tirso, 
durante 29 anos, dos quais 19 
na qualidade de presidente da 
direção e dois na qualidade de 
presidente da Assembleia Ge-
ral, cargo que ainda exerce. 

ASUIL DINIS RECORDA MOMENTOS VIVIDOS

Combate ao populismo faz-se com políticas para as pessoas

Casa cheia para concerto 
“Por terras do Zeca” 

As histórias da revolução  
por quem as viveu 
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Que avaliação é possível 
fazer deste primeiro mandato 
como presidente de Junta?
O balanço deste primeiro ano 
de mandato é positivo. Desde 
que iniciamos este projeto, 
a primeira preocupação foi 
preservar o esforço e trabalho 
desenvolvido até então. Os 
cordovenses conhecem-nos 
bem e sabem que podem contar 
com toda a nossa dedicação e 
esforço, sendo a nossa maior 
prioridade estar próximo 
das pessoas, conhecer as 
suas dificuldades e procurar 
solucioná-las o mais breve 
possível. Pessoalmente, encaro 
este desafio com enorme 
orgulho e responsabilidade, e 
um sentido de obrigação que 
me faz querer fazer sempre 
mais e melhor. Estarei sempre 
disponível para defender os 
interesses da nossa freguesia 
e percorrer, juntamente com a 
minha equipa, um caminho que 
se deseja ser de progresso e 
crescimento. Como sempre, o 
nosso sucesso deve-se ao apoio 
e à confiança da população, 
em particular da massa 
associativa e da paróquia da 
nossa freguesia. Haverá muito 
para fazer, temos uma proposta 
eleitoral a cumprir e tudo 
faremos para o conseguir.

Quais os objetivos até ao 
final do mandato?
No final do mandato, 
esperamos ter concluídos 
os seguintes objetivos: a 
conclusão das obras de 
pavimentação das ruas em terra 
e a melhoria das condições 
da rede viária; reformar as 
infraestruturas de equipamento 
desportivo, oferecendo aos 
nossos atletas e familiares 
melhores condições para a 
prática das suas modalidades 
favoritas. Queremos dotar 
a freguesia de saneamento, 
melhorar a iluminação pública 
e a sinalética das ruas. 
Preservar e reabilitar todos 
os espaços de lazer, de forma 
a dinamizar a freguesia com 

a visita de pessoas vindas 
de outros pontos do país. 
Esperamos ainda dar resposta 
às solicitações ligadas à 
educação, envelhecimento, 
à deficiência, às questões 
sociais e laborais, e todas 
as que permitam melhorar 
a qualidade de vida das 
pessoas. Para isso, lutaremos 
por assegurar um bom 
relacionamento institucional 
com a Câmara Municipal para 
que nos continue a apoiar na 
concretização dos objetivos 
estabelecidos. Para concluir, 
gostaria de salientar que um 
dos maiores objetivos deste 
primeiro mandado é, e será 
sempre, manter a proximidade 
com as pessoas e associações 
desta freguesia, que com a 

sua garra e determinação 
são o maior trunfo para a 
concretização deste projeto, 
que é de todos e para todos. 

Quais as potencialidades 
desta Freguesia?
A nossa freguesia tem enorme 
potencial em diversas áreas. 
Monte Córdova é já conhecida 
pelo seu vasto património, 
riqueza cultural, paisagística 
e ambiental. Tem presença 
industrial, comercial, 
associativista e desportiva, 
em franco crescimento e 
evolução. Destaco o enorme 
potencial no turismo rural da 
nossa freguesia, pela beleza 
natural que oferece em muitos 
espaços de lazer e diversão 
que servem de atração para 

muitos amantes do desporto e 
por proporcionarem momentos 
de tranquilidade e descanso 
em família. Salientar ainda 
a nossa riqueza e qualidade 
gastronómica que têm vindo 
a conquistar a preferência e 
reconhecimento de muitos 
visitantes permitindo, desta 
forma, o crescimento de muitas 
áreas económicas da freguesia. 

Enquanto presidente da 
Junta, qual o convite que 
deixa aos leitores?
A todos deixo o convite para nos 
visitarem, não faltam motivos 
para o fazer. Desde logo, a 
possibilidade de conhecer 
vários pontos de interesse 
turístico, como por exemplo: a 
nascente do rio Leça, o Castro 

do Monte Padrão, as Quedas 
da Fervença, o Mosteiro de 
Nossa Srª da Assunção, o 
Parque de Lazer de Nª Srª de 
Valinhas, o Parque da Devesa 
do Valdorigo, assim como 
todos os pontos religiosos 
e associações locais. Deste 
convite, podem contar com o 
acolhimento e receção de uma 
população que está habituada 
a receber bem, com simpatia 
e humildade.  À população de 
Monte Córdova, que continuem 
a apoiar e acreditar no nosso 
trabalho procurando-nos 
sempre que necessário. 
Estamos a trabalhar em prol 
do crescimento e progresso da 
nossa terra, estando certos que 
juntos seremos mais fortes e as 
conquistas serão maiores.

Andreia Correia faz um balanço positivo do primeiro ano de mandato

DESTACO O ENORME 
POTENCIAL NO 
TURISMO RURAL DA 
NOSSA FREGUESIA, 
PELA BELEZA 
NATURAL QUE 
OFERECE 

 

SALIENTAR AINDA 
A NOSSA RIQUEZA 
E QUALIDADE 
GASTRONÓMICA 
QUE TÊM VINDO 
A CONQUISTAR A 
PREFERÊNCIA E 
RECONHECIMENTO DE 
MUITOS VISITANTE 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Monte Córdova, Andreia Correia

“Temos um enorme potencial
em diversas áreas”
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É uma das principais vias 
de acesso a Vila Nova 
do Campo, mas com um 
grande impacto na liga-

ção a freguesias vizinhas. A re-
qualif icação da Avenida Manuel 
Dias Machado, em S. Martinho 
do Campo, já avançou para a 
terceira, e última, fase e a in-
tervenção irá dotar a via de me-
lhores condições de segurança 
para automóveis e peões.

A terceira fase da obra, num 
investimento de cerca de 300 
mil euros, contempla a reformu-
lação da Avenida Comendador 
Abílio Ferreira de Oliveira, com 
percursos pedonais mais proe-
minentes e disciplinando a cir-
culação automóvel. “Em termos 
práticos, estamos a dar conti-
nuidade ao que foi realizado na 
restante avenida, criando uma 
paisagem mais agradável, com 
mais árvores e procurando dar 
a esta Avenida Central um con-
ceito de Alameda”, explicou o 
presidente da Câmara, Joaquim 
Couto a 30 de abril, altura em 
que esteve no terreno a visitar 
o arranque da obra.

O autarca lembrou que todo 
o projeto começou a ser de-
senvolvido no terreno ainda no 
mandato anterior, estando ape-
nas por concluir o troço mais 
a norte, iniciado agora. “Há di-
versos fatores que tivemos em 
conta nas várias fases desta 

obra. Desde logo a segurança 
de quem circula nesta aveni-
da, sejam peões ou automo-
bilistas; depois, dar melhores 
condições ao comércio e servi-
ços aqui instalados e, ao mes-
mo tempo, resolver problemas 
de águas pluviais e executar a 
nova rede elétrica”, enumerou 
Joaquim Couto. 

O objetivo, garantiu, é “im-
pulsionar o desenvolvimento 

económico da freguesia e dotar 
a população de melhor qualida-
de de vida”. A empreitada está 
concluída até ao f inal do ano.

Fases já concluídas
Aquando da apresentação do 

projeto, o presidente da Câmara 
dava conta de que, por razões 
de constrangimentos de trânsito 
e segurança, a requalif icação da 
avenida seria dividida em três 

fases. Numa altura em que a úl-
tima fase está já no terreno, a 
maior parte da avenida está do-
tada de uma nova imagem e de 
melhores condições de circula-
ção. Primeiro, o traçado desde 
o cruzamento com a Avenida 25 
de Abril até à Rua José Narciso 
da Costa, depois o troço que dá 
acesso à sede da junta de fre-
guesia, ao salão paroquial e à 
igreja. “Uma obra de continui-

dade que vem trazer uma nova 
urbanidade ao centro de São 
Martinho do Campo”, descreve 
Joaquim Couto, apontando: “É 
um dos locais mais movimenta-
dos da freguesia e para além de 
melhorar os acessos, foi a for-
ma que encontramos para con-
tribuir para um espaço público 
mais organizado, quer ao nível 
de tráfego e estacionamento, 
quer da segurança”.

E ra uma intervenção há 
muito reivindicada pela 
população da freguesia 
de Vila das Aves devido, 

essencialmente, aos problemas 
de escoamento das águas plu-
viais. O problema está resolvi-
do. Num investimento na ordem 
dos 200 mil euros, e integrado 
no plano municipal de requali-
ficação de vias do concelho, a 

Câmara Municipal de Santo Tirso 
requalificou as ruas do Longal e 
Prof. Mário Figueiredo.

Durante uma visita ao local, no 
passado dia 16 de abril, o presi-
dente da autarquia, Joaquim Cou-
to, realçou a importância da inter-
venção: “Temos obras no terreno 
que pretendem resolver os pro-
blemas concretos da população. 
A requalificação destas duas vias 

melhorou, sem dúvidas, a circu-
lação de pessoas e veículos”. Por 
outro lado, acrescentou, “este é 
um bom exemplo do trabalho de 
proximidade e da interligação que 
a Câmara tem com as juntas de 
freguesias”. Exatamente sobre 
este ponto, o presidente da Jun-
ta de Vila das Aves sublinhou o 
facto da obra ter sido sinalizada 
como “prioritária”, dado “tratar-

-se de uma zona de grande cir-
culação”, nomeadamente devido 
à proximidade da Escola do Bom 
Nome e do pavilhão do Clube Des-
portivo das Aves. 

A intervenção realizada pela 
Câmara de Santo Tirso permi-
tiu, assim, resolver o problema 
de drenagem das águas pluviais, 
para além de ter criado novas zo-
nas de circulação pedonal, novas 

infraestruturas de telecomunica-
ções e eletricidade, bem como a 
reposição de todo o pavimento 
em cubos. Joaquim Couto recor-
dou, ainda, que a autarquia tem 
em curso um plano de mobilida-
de e requalificação dos espaços 
públicos, com diversas interven-
ções espalhadas pelo Município e 
que têm tido prioridade durante 
o atual mandato. 

A Câmara Municipal de Santo 
Tirso tem em curso a requali-
f icação do Largo dos Correios, 
em Vila das Aves, numa obra 
que dá seguimento à política de 
melhoria da qualidade de vida 
urbana. Depois da “nova” Pon-
te do Espírito Santo, que une 
as freguesias de Vila das Aves 
e S. Tomé de Negrelos, e da re-
qualif icação da Rua Silva Araú-
jo, surge agora esta obra, num 
investimento que ronda os 70 
mil euros.

Situado em frente à entrada 
da antiga Fábrica de Tecidos do 
Rio Vizela, o Largo dos Correios 

está a ser alvo de uma interven-
ção que prevê a requalif icação 
do pavimento, a melhoria das 
zonas de circulação pedonal e 
a beneficiação de drenagem de 
águas pluviais. 

Os trabalhos no terreno ar-
rancaram no final de março, 
prevendo-se que possam estar 
concluídos no início do segundo 
semestre deste ano. A intervenção 
mais visível será ao nível do pavi-
mento, com levantamento e repo-
sição em cubos de granito, bem 
como na melhoria dos passeios.

Esta obra está integrada nas 
outras duas já realizadas pela 

Câmara Municipal de Santo Tir-
so naquela zona. A Rua Silva 
Araújo, inaugurada em maio de 
2017, foi alvo de um investimen-
to de 700 mil euros que incluiu 
a requalif icação de pavimento e 
passeios e melhoria da ilumina-
ção, para além da correção das 
estruturas de águas pluviais e 
esgotos. 

Já a empreitada da Ponte do Es-
pírito Santo, sobre o rio Vizela, per-
mitiu o alargamento do tabuleiro 
da ponte e o aumento da circula-
ção nos dois sentidos, bem como 
a construção de passeio, num in-
vestimento de 300 mil euros.  

Insere-se no plano municipal 
de pavimentação de ruas em ter-
ra e irá abranger a construção de 
infraestruturas subterrâneas de 
telecomunicações, a melhoria da 
drenagem das águas pluviais e 
a pavimentação do piso da Rua 
do Parque Industrial da Barca, na 
freguesia de Vila das Aves, que 
até agora estava em terra batida.

De visita às obras de requa-

lificação que já se encontram 
no terreno, o presidente da Câ-
mara de Santo Tirso, Joaquim 
Couto, destacou a importância 
da empreitada, “na medida em 
que, para além de vir facilitar os 
acessos às habitações locais, vai 
beneficiar o acesso às empresas 
que se encontram instaladas na 
Zona Industrial da Barca”. O au-
tarca salientou que esta requa-

lificação reveste-se de especial 
relevância por se inserir num 
“plano mais vasto, identificado 
como uma das prioridades do 
mandato, que tem como objeti-
vo acabar com as ruas em terra 
batida no Município”.

A obra tem uma duração pre-
vista de três meses, num inves-
timento que ronda os 150 mil 
euros.

A Câmara Municipal de Santo Tirso requalificou as ruas do Longal e Prof. Mário Figueiredo

Objetivo é criar condições necessárias ao nível das infraestruturas públicas

Intervenção contempla a reformulação da Avenida Comendador Abílio Ferreira de Oliveira

Intervenção dá seguimento à política de melhoria da qualidade de vida urbana

Investimento de 200 mil 
nas Aves concluído

Obra junto ao Largo dos Correios em curso

“Barca” ganha nova via

Requalificação da Avenida 
Manuel Dias Machado 
na reta final
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O Grande Prémio de Ci-
clismo Jornal de Notí-
cias entra, a 4 de ju-
nho, na 29ª edição 

e os apaixonados do ciclismo 
vão poder ver bem de perto os 
corredores, numa etapa que irá 
acontecer, na totalidade, em 
Santo Tirso.

Depois de, no ano passado, o 
Município ter sido contemplado 
com duas passagens do Grande 
Prémio JN, primeiro com parti-
da na Praça 25 de Abril, depois, 

com a final da sexta etapa, na 
Avenida Sousa Cruz, a 29ª edi-
ção traz a Santo Tirso um con-
tra-relógio individual. Trata-se 
de uma modalidade do ciclismo 
de estrada, na qual os ciclistas 
realizam a prova de forma se-
parada e onde o tempo no qual 
o percurso é efetuado é fulcral. 

A 4ª etapa deste ano realiza-
-se a 8 de junho e, ao longo de 
mais de seis quilómetros, faz a 
ligação entre o Mosteiro de S. 
Bento e o Santuário de Nossa 

Senhora da Assunção, em Monte 
Córdova. A concentração acon-
tecerá junto ao Mosteiro de S. 
Bento e a partida será dada com 
o Museu Internacional de Escul-
tura Contemporânea como pano 
de fundo. O trajeto até à Assun-
ção é, de resto, bem conhecido 
da modalidade pela sua dura 
subida e por ser, inúmeras ve-
zes, escolhido para algumas das 
provas mais conceituadas do ci-
clismo nacional, nomeadamente 
a Volta a Portugal em Bicicleta.

“Esta é uma das modalidades 
mais acarinhadas pela popula-
ção de Santo Tirso e isso perce-
be-se facilmente pela quantida-
de de pessoas que enchem as 
ruas de cada vez que uma prova 
atravessa o concelho”, sublinha 
o presidente da Câmara, Joa-
quim Couto. Também por isso, 
considera esta “uma iniciativa 
importante não só na promoção 
do concelho, mas também na 
dinamização do comércio local”.

Por outro lado, acrescenta, 

“trata-se de uma prova que in-
centiva a utilização da bicicle-
ta, a mobilidade sustentável e, 
em última instância leva à cria-
ção de hábitos de vida mais 
saudáveis”.

O Grande Prémio de Ciclismo 
do Jornal de Notícias tem vin-
do a crescer ao longo dos anos 
quer em termos de dias, quer 
de cidades que o acolhem. As 
etapas desenrolam-se no Nor-
te do país e a edição deste ano 
prolonga-se até dia 10 de junho.

Depois do sucesso da primei-
ra edição, a Câmara de Santo 
Tirso promove, no dia 12 de ju-
nho, o II Encontro de Desporto 
Adaptado no Parque Desporti-
vo Municipal Sara Moreira. Entre 
as 9h30 e as 15h00 os cidadãos 
portadores de deficiência têm a 
possibilidade de praticar despor-
tos como karaté, ténis de mesa, 
boccia, basquetebol, equitação,  
ou atletismo adaptados às suas 
necessidades.

Uma das novidades nas ati-
vidades que estão programa-
das é a introdução da dança, 
esperando-se que o número de 
inscrições possa aumentar de 

forma significativa, em compa-
ração com o ano passado. Neste 
momento, revelaram os serviços 
municipais a 15 de maio, “temos 
um número de inscrições 15 por 
cento superior ao de 2018, por 
isso, é expectável que continue a 
crescer e que existam muito mais 
pessoas a aderir à iniciativa”. 

O balanço da primeira edição 
é, de resto, muito positivo, o que 
aumenta as expectativas para o 
segundo encontro. As atividades 
têm início pelas 9h30, com inter-
rupção para lanche pelas 10h30 
e final marcado para as 13h00. 
Entre as 13h10 e as 15h00, terá 
ainda lugar um almoço convívio 

ao ar livre entre os participantes.
A iniciativa surge no âmbito 

da implementação do Programa 
Municipal de Desporto Adaptado 
que se iniciou no ano passado. 
O evento é aberto à comunida-
de, particularmente à população 
com necessidades especiais, de 
todas as faixas etárias, e pre-
tende proporcionar aos cidadãos 
portadores de deficiência a ex-
periência de praticar vários des-
portos adaptados, com o objeti-
vo de divulgar, consciencializar 
e valorizar a importância da ati-
vidade física adaptada. A parti-
cipação em todas as atividades 
é gratuita.

S anto Tirso faz parte do 
pequeno leque de mu-
nicípios em Portugal que 
assegura, atualmente, as 

vacinas rotarix e rotatec de for-
ma gratuita a todas as crianças, 
até aos dois anos, do concelho. 
Aquando da sua implementa-
ção, em 2015, o presidente da 
Câmara, Joaquim Couto, realça-
va o “grande impacto social e 
de saúde pública” da medida e 
destacava que estava em causa 
“o combate às desigualdades no 
acesso aos cuidados de saúde”. 
“Trabalhamos para uma socie-
dade mais justa, mais coesa e, 
portanto, uma maior qualidade 
de vida”, enfatizava. 

Volvidos quase quatro anos 
desde a entrada em vigor do pla-
no, mais de mil crianças já foram 
vacinadas. “Estes resultados vão 
ao encontro aos nossos objeti-
vos: criar medidas que ajudem 
a promover a saúde e, em simul-
tâneo, que tornem menos onero-
sos os orçamentos das nossas 
famílias”, argumenta o autarca.

Os custos para a aquisição 
destas vacinas são elevados e 

podem ultrapassar os 100 eu-
ros por dose. De acordo com o 
Observatório das Autarquias Fa-
miliarmente Responsáveis, em 
2018, apenas 31 câmaras do 
país asseguravam o apoio total 

ou parcial da compra destas va-
cinas. A maioria das autarquias 
fá-lo, ainda assim, apenas para 
as famílias com comprovada ca-
rência financeira.

As vacinas rotarex ou rotatec 
são indicadas pela Comissão de 
Vacinas da Sociedade de Infecio-
logia Pediátrica e pela Socieda-
de Portuguesa de Pediatria na 
imunização ativa de crianças a 
partir das seis semanas, para a 
prevenção de gastroenterites 
devidas a infeções por rotaví-
rus, muito frequentes nos pri-
meiros anos de vida, mas não 
estão integradas no Programa 
Nacional de Vacinação e, por 
isso, sem qualquer compartici-
pação do Estado. 

Em 2015, Santo Tirso tam-
bém comparticipava a vacina 
Prevenar, utilizada para prote-
ger crianças desde os dois me-
ses, até aos cinco anos, contra 
doenças como a meningite bac-
teriana, septicémia e pneumo-
nia bacteriémica. Contudo, esta 
vacina foi, entretanto, incluída 
no Plano Nacional de Vacinação 
pelo Governo. 

Foi o primeiro torneio do Dia 
Municipal do Bombeiro. De um 
lado bombeiros das três corpo-
rações do concelho, de outro os 
restantes agentes de proteção 
Civil. Dentro das quatro linhas 
do Parque Urbano Sara Morei-
ra, e com uma plateia que os 
aplaudia fervorosamente, dis-
putaram uma partida renhida 
onde os Bombeiros acabaram 
por levar a melhor. Esta foi a 
grande novidade deste ano na 
programação que, anualmente 
integra o Dia Municipal do Bom-
beiro e inclui várias iniciativas 
que pretendem homenagear as 
três corporações do concelho 
(Bombeiros Voluntários Tirsen-
ses, de Santo Tirso e de Vila 
das Aves).

A tarde de 18 de maio ficou 
marcada pelo já habitual desfile 
apeado e motorizado pelas ruas 
da cidade. Por volta das 19h00 
as três corporações iniciaram o 
percurso até à Fábrica de Santo 
Thyrso. Pelo caminho, a habitual 
paragem na tribuna, este ano no 
Largo Coronel Batista Coelho. 

Os elementos das três cor-
porações desfilaram até à Fá-
brica de Santo Thyrso, onde o 
habitual jantar de gala deu se-

guimento às comemorações. O 
presidente da Câmara, Joaquim 
Couto, o representante da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, 
Marco Braga, e o presidente 
da Direção dos Bombeiros Vo-
luntários de Vila das Aves e da 
Comissão organizadora deste 
ano, Carlos Valente, enaltece-
ram a resiliência, o trabalho, a 
coragem e a entrega dos Bom-
beiros e deixaram mensagens 
de incentivo para a época de 
incêndios que se aproxima.

Com contornos ligeiramente 
diferentes, a edição deste ano 
foi, explicou o presidente da 
Câmara, “uma forma de digni-
ficar ainda mais este dia”. Joa-
quim Couto deixou ainda cla-
ro que o “Município assume o 
compromisso de ser sempre um 
parceiro presente em todos os 
momentos”.

À semelhança do que aconte-
ceu no ano passado estiveram 
em exposição veículos históri-
cos das diferentes corporações, 
nomeadamente na Praça 25 de 
Abril, no cruzamento da Rua An-
tónio Augusto Pires de Lima com 
a Rua Sousa Trepa e nas praças 
junto à Fábrica de Santo Thyrso 
e junto ao tribunal.

Programa envolve atividades adaptadas às pessoas com necessidades especiais

Contra-relógio individual liga Mosteiro de S. Bento à Nossa Senhora da Assunção

Vacinas atribuídas não estão incluídas no Plano Nacional de Vacinação

Os elementos das três corporações desfilaram até à Fábrica de Santo Thyrso

A vacinação é apenas uma 
das medidas do Plano Mu-
nicipal de Saúde que reúne 
85 instituições do concelho, 
nomeadamente juntas de fre-
guesia, o Centro Hospitalar do 
Médio Ave, o Agrupamento de 
Centros de Saúde Santo Tir-
so/Trofa, bombeiros, IPSS, 
Cruz Vermelha, Misericórdia, 
farmácias, clinicas, óticas, 
entre outras.
No âmbito de um Plano Muni-
cipal de Saúde único na Área 
Metropolitana do Porto, o Mu-
nicípio de Santo Tirso dispo-
nibiliza também um pacote 
de medidas na área da saúde 
oral, visual, física, alimentar 
e mental, destinadas às fa-
mílias mais desfavorecidas.

PLANO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

Grande Prémio 
Ciclismo JN
dia 8 de junho

Desporto Adaptado volta ao Parque Sara Moreira

Rotarix e Rotatec são gratuitas para as crianças do Município 

Mais de mil 
crianças 
vacinadas  

 
Bombeiros cantam vitória 
em dia Municipal que lhes 
presta homenagem 
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Saúde e bem-estar andaram 
de mão dada na primeira edi-
ção do Rest Day – Festival de 
Santo Tirso que, a 4 de maio, 

juntou no Parque do Ribeiro do Mata-
douro centenas de pessoas para uma 
experiência com vista ao equilíbrio 
entre o corpo e a mente.

“É um novo conceito, abrangen-
te e transversal”, reforçava o pre-
sidente da Câmara, Joaquim Couto, 
durante o evento, acrescentando: 
“Estamos a cuidar da qualidade de 
vida em geral, focados em ativida-
des desportivas e outras que nos 
ajudam a cuidar da mente”.

Corrida, yoga, meditação, pilates, 
limpeza hepática, aromoterapia com 
diagnóstico e dicas de alimentação 
anti-aging foram apenas algumas 
das atividades que marcaram o dia. 
“Este é o local ideal para um evento 
desta natureza”, defendia Joaquim 
Couto, e a verdade é que o espaço 
“espetacular”, com uma zona verde 
ampla se encheu de participantes 
de várias idades que, entre ativi-
dades na relva ou relaxamento à 
sombra, tiveram oportunidade de 
explorar “aquilo com que cada um 
mais se identif ica”.

Com uma componente desporti-
va inegável, o Rest Day foi, ainda 
assim, muito mais do que um sim-
ples dia dedicado à atividade física. 
“Este festival foca-se no incentivo 
ao amor-próprio e ao amor pelo pró-
ximo, no respeito das diferenças de 
cor, religião e de género e por isso, 
é um gosto enorme podermos estar 
associados a esta iniciativa e rece-
be-la no nosso Município”, referiu 
Joaquim Couto.

F oi logo na primeira edi-
ção da Liga Revelação 
que a equipa de sub- 23 
do Clube Desportivo das 

Aves trouxe para Santo Tirso a 
taça. Na entrada da última jor-
nada, três clubes tinham ain-
da em aberto a possibilidade 
de ser campeões: o Desportivo 
das Aves, o Rio Ave e o Sporting. 
Os avenses acabaram por con-
quistar a primeira posição com 
43 pontos, mais um do que o 
sporting e mais dois do que o 
Rio Ave.

Depois da vitória a equipa de 

sub-23 foi recebida nos Paços do 
Concelho para uma homenagem 
da Câmara Municipal. O presi-
dente da autarquia, Joaquim Cou-
to, disse ser “um orgulho para 
o concelho a sagração da equi-
pa sub-23 do Clube Desportivo 
das Aves como campeã nacio-
nal”, salientando que “o clube, 
através dos feitos desportivos, 
tem sido um grande embaixador 
do Município”.

O autarca destacou ainda a 
importância de apostar nos esca-
lões mais jovens. “É uma enorme 
satisfação podermos estar aqui 

hoje a celebrar mais uma vitória 
do Clube Desportivo das Aves. 
Dúvidas houvesse, a conquista 
da Liga Revelação vem mostrar 
que o trabalho que tem sido fei-
to pelo clube, na formação das 
camadas jovens, é uma aposta 

ganha”, enalteceu.
Já o presidente do Clube Des-

portivo das Aves, Armando Silva 
elogiou o espírito de sacrifício 
dos atletas e o trabalho desen-
volvido por toda a equipa téc-
nica, sublinhando: “Nos quatro 

anos de parceria entre clube e 
SAD, não nos cansamos de fazer 
história, mas queremos mais”.

No total, a Câmara Municipal 
de Santo Tirso atribuiu 53 meda-
lhas, distinguindo atletas, equipa 
técnica e direção. Foi ainda en-
tregue ao presidente da SAD, Wei 
Zao, uma salva comemorativa. 

A equipa sub-23 do Clube 
Desportivo das Aves fez, ainda, 
a “dobradinha” ao conquistar 
também a Taça Revelação. No 
encontro disputado no Estádio 
Municipal de Águeda, os aven-
ses venceram o Rio Ave por 2-0.

O CD Aves tem sido um grande embaixador do Município, como sublinhou o presidente da Câmara

Antes da homenagem já a Câma-
ra Municipal de Santo Tirso ti-
nha atribuído um voto de louvor 
à equipa. “O Desporto está em 
alta no nosso Município. Vencer 
a primeira edição da Liga Reve-
lação é um feito histórico para 

a equipa sub-23 do Clube Des-
portivo das Aves, do qual mui-
to nos orgulhamos”, enfatizou 
Joaquim Couto, enaltecendo “o 
trabalho e o esforço” do clube, 
dos jogadores e de toda a equi-
pa técnica.

VOTO DE LOUVOR

MEXER

As conquistas nacionais e 
internacionais dos atletas e 
clubes de Santo Tirso levaram 
a Câmara à atribuição de um 
voto de louvor a todos os que 
viram o seu esforço dar resul-
tados recentemente. “Os resul-
tados testemunham o trabalho 
e o esforço dos clubes e dos 
atletas e a aposta do Município 
no desenvolvimento desporti-
vo”, acredita o presidente da 

Câmara, Joaquim Couto.
Fruto do sucesso coletivo 

e individual, a autarquia quis 
prestar reconhecimento aos 
atletas e clubes do concelho 
que, nas mais diversas modali-
dades, têm vindo a conquistar 
títulos a nível nacional e inter-
nacional. “Santo Tirso sempre 
foi um Município de campeões 
nas mais variadas áreas despor-
tivas e esse legado está cada 

vez mais presente”, acredita Joa-
quim Couto.

“São campeões e vice-cam-
peões nacionais nas suas mo-
dalidades e são clubes com 
uma presença desportiva mui-
to forte no concelho, por onde 
já passaram muitos atletas e 
que continuam a dar cartas em 
campeonatos internacionais”, 
apontou o autarca, sublinhan-
do o “orgulho que representam 

para Santo Tirso”.
O reconhecimento da autar-

quia, através do voto de louvor, 
estende-se, assim, a: António 
Pedro Rocha, Joaquim Lopes, 
Joaquim Figueiredo, José Cabral, 
Davide Figueiredo, António Cos-
ta, Gonçalo Ferreira, Associa-
ção de Artes Marciais de Santo 
Tirso, Associação de Burgães 
– Academia de S. João de Car-
valhinho, Pedro Barbosa, Vítor 

Ferreira e Diogo Costa.
Em pouco tempo, vários atle-

tas e clubes do concelho con-
quistaram inúmeros títulos nas 
mais diversas modalidades, o 
que levou a autarquia a prestar 
também reconhecimento à equi-
pa de Voleibol do Clube Despor-
tivo das Aves; ao FC Vilarinho, 
vencedor da Taça AF Porto, e 
aos atletas Álvaro Forno, Pedro 
Ramos e Alexandre Silva.

Clubes e atletas de Santo Tirso recebem voto de louvor municipal 

Campeões nacionais 
recebidos na Câmara

MEXER

Centenas de pessoas partilharam 
momentos de saúde e bem-estar
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O concerto do compositor belga, 
Wim Mertens, foi um dos mo-
mentos altos do terceiro aniver-
sário do edifício sede do Museu 

Internacional de Escultura Contempo-
rânea (MIEC), em Santo Tirso, aliado à 
inauguração da exposição de Fernando 
Casás, um dos percursores dos movi-
mentos de Arte & Natureza.

Na noite de dia 19, no Largo Abade 
Pedrosa, ecoaram os acordes da músi-
ca de Wim Mertens, que já integrou a 
aventura do agente secreto James Bond 
no filme “High Time To Kill”, em 1999. A 
solo, piano e voz, esteve pela primeira 
vez em Santo Tirso, depois de uma longa 
carreira e mais de 60 discos lançados, 
desde 1980, num concerto intimista onde 
garantiu estar perante um público muito 
diversificado.

Antes, na tarde de dia 18, Fernando 
Casás proporcionava outro dos momen-
tos marcantes do 3º aniversário do Mu-
seu, com a abertura da sua exposição 
“Depois de Marte”, composta por 254 
obras que exploram a faceta mais inti-
mista e minimalista do escultor espanhol 
e que “nos coloca perante a indagação 
do que acontecerá quando o nosso pla-
neta se esgotar totalmente”.

As comemorações do aniversário in-
cluíram ainda a apresentação das atas da 
Conferência Internacional “Arte Pública: 
Lugar, Contexto, Participação”, que de-
correu em 2015, na Fábrica Santo Thyrso. 

Margarida Brito Alves, Bernardo Pinto de 
Almeida e Catarina Rosendo conduziram 
a iniciativa.

Dedicadas aos mais novos e às ativi-
dades em família, várias oficinas desa-
fiaram os mais pequenos a construir as 
suas próprias esculturas. Dedicado às 
crianças foi também “O Baile das Coisas 
Importantes”, um espetáculo de teatro 
infantil da autoria do Teatro do Bolhão. 

Museu nasceu nos anos 90
O Museu Internacional de Escultura 

Contemporânea é composto por 55 es-
culturas dispersas por seis polos da ci-
dade, numa ideia que partiu do escultor 
já falecido Alberto Carneiro, quando de-
safiou Joaquim Couto, presidente da Câ-
mara de Santo Tirso em 1990, a “ter um 
caso único em Portugal, com os esculto-
res mais importantes dos seus países e 
que integram a vanguarda da escultura 
contemporânea”. Hoje, há 54 escultores 
nacionais e internacionais pelas ruas de 
Santo Tirso, desde o artista belga Paul 
Van Hoeydonck que tem uma obra na lua, 
até nomes como Pedro Cabrita Reis, Fer-
nanda Fragateiro, Júlio Le Parc, ou Carlos 
Cruz Diez.

A sede do Museu Internacional de Es-
cultura Contemporânea foi inaugurada a 
21 de maio de 2016, numa obra da coau-
toria dos dois arquitetos portugueses ga-
lardoados com o Prémio Pritzker, Álvaro 
Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura.

Fernando Casás é um dos percursores dos movimentos de arte e natureza

Conferência “Arte Pública: Lugar, Contexto, Participação” Wim Mertens esteve pela primeira vez em Santo Tirso Concerto decorreu junto ao Mosteiro de S. Bento 

Inauguração da exposição “Depois de Marte”

Atividades para crianças no terceiro aniversário

Dias de festa no terceiro aniversário do MIEC
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Francisco Menezes, Joel Ricar-
do Santos, Rúben Branco e Ar-
tur Jorge Matos foram o remédio 
contra todas as tristezas na noi-
te de 11 de maio. O “Santo Tirso 
a Rir” voltou e juntou os quatro 
perante uma plateia repleta.

A nave cultural da Fábrica de 
Santo Thyrso encheu-se para 
ver, ouvir e gargalhar com os 
espetáculos preparados pelos 
quatro humoristas que, este 
ano, tinham como missão pôr 
Santo Tirso a rir. Francisco Me-
nezes, cara bem conhecida do 
público, sobretudo pelas suas 
passagens pela RTP e SIC, tem 
uma vasta experiência, nomea-
damente como guionista, já que 
trabalhou em colaboração com 
Eduardo Madeira e Nilton no 
programa K7 pirata e estreou-
-se no cinema com Balas e Bo-
linhos 3, em 2012.

Joel Ricardo Santos é músico 
desde os seis anos, mas foi em 
2011 que subiu ao palco pela pri-
meira vez para fazer comédia. A 
sua energia e entrega valeram-
-lhe reações muito positivas e a 
oportunidade de dividir o palco 
com nomes da comédia nacio-
nal como Herman José, António 
Raminhos ou Fernando Rocha. 

É considerado um dos nomes 
emergentes da comédia, mas 
Rúben Branco traz já uma ex-
periência de mais de 200 espe-
táculos e algumas participações 
televisivas. A sua dedicação ao 
humor passa também pelos ví-
deos que partilha no seu canal 
de youtube, mas Rúben é tam-
bém conhecido por uma parti-
cularidade: é profissional e trei-
nador de wrestler.

De São Salvador do Campo, 
Artur Jorge Matos fechou o le-
que de humoristas da edição 
desde ano do Santo Tirso a Rir. 
Emigrou para França aos três 
anos e regressou em 1993. É de-
signer gráfio e estrutural numa 
empresa de impressão digital e 
embalagem e tem vindo a ocu-
par vários cargos associativos 
e políticos, sendo atualmente 
deputado na assembleia da fre-
guesia de Vila Nova do Campo.

Por estes dias, na sala princi-
pal da Biblioteca Municipal 
de Santo Tirso não se ouve 
nem uma mosca e desenga-

ne-se se acredita que é culpa da 
falta de visitas. A sala está cheia e 
os poucos lugares que ainda res-
tam têm uma ou outra mochila em 
cima, como quem guarda o lugar 
para o colega que se atrasou. À 
semelhança do que tem aconteci-
do em outros anos, durante a épo-
ca de exames, a Câmara de Santo 
Tirso decidiu alargar o horário da 
biblioteca que passa a funcionar 
até às 20h00, de segunda a sex-
ta-feira, e aos sábados entre as 
14h00 e as 18h00. 

Carolina Salgueirinho tem 24 
anos, está no sexto ano de me-
dicina e, em plena tarde de quin-
ta-feira, tem todos os materiais 
que necessita numa mesa com 
vista para o Parque de Geão. 
“Gosto muito do ambiente”, con-
fidencia, “até das próprias insta-
lações, gosto muito de luz natural 
e aqui tudo é em vidro”. Carolina 
começou a frequentar a biblio-
teca quando ainda era aluna do 
secundário e, na faculdade, pas-
sou a gostar ainda mais. “Não 
me concentrava em casa”, recor-
da, “e passei a vir regularmente 
durante todo o ano, mas o pico 
é sempre na altura de exames”, 
período em que é ali, com vista 

para o Parque de Geão, que pas-
sa o dia inteiro, todos os dias. 
Não é de estranhar, por isso, que 
já veja o staff da biblioteca como 
“uma família”. “Temos uma rela-
ção muito boa e tratam-nos pelo 
nome”, conta.

Aos 23 anos, Bárbara Araújo já 
terminou o curso de nutrição, mas 
o gosto pelo estudo fê-la aventu-
rar-se numa pós-graduação. “Aqui 
é a minha segunda casa”, confes-
sa, sorridente. Do primeiro dia que 
passou a frequentar a biblioteca 
não guarda memória, tão peque-
nina que era, agora vem sempre. 
“É sossegado”, garante. “Eu não 
gosto de sítios barulhentos e aqui 
é muito sossegado, mesmo com-
parando com a de Famalicão, aqui 
é melhor”, continua. Diz que a luz 
é boa, assegura que as mesas são 
de qualidade e, mesmo sem ter ou-
vido, sente o mesmo que Caroli-
na: “É um espaço familiar, conheço 
toda a gente”.

“Quando estamos a estudar e 
temos pessoas à volta a ser pro-
dutivas, ajuda a que sejamos pro-
dutivos também”, garante, por seu 
turno, Filipa Silva. Aos 21 anos é 
estudante de medicina e, desde 
o 11º ano, usa a Biblioteca Muni-
cipal de Santo Tirso como local 
de estudo, até porque “em casa 
existem mais distrações”. Gosta 
do silêncio, das condições e do 

ambiente. “As mesas são boas, as 
cadeiras são boas e há espaço. As 
pessoas não estão todas dema-
siado próximas umas das outras”, 
sublinha. Todos os dias o ritual é 
semelhante. Chega às 9h00, al-
guns dias um pouco antes. “Há 
alturas em que trago o almoço e 
aqueço aqui no micro-ondas, se 
fosse a casa perdia uma hora e 
meia e assim consigo rentabilizar 
mais o estudo”, confessa. Por vol-
ta das 19h00 vai embora. 

Pedro Pereira tem 20 anos, mas 
conhece os cantos à casa desde 
os 15. Na época de exames é difí-
cil haver um dia em que não está 
na Biblioteca Municipal de Santo 
Tirso. “Estar aqui ajuda muito na 
concentração”, revela.

Rentabilizar o estudo
Diz quem os conhece de os 

ver passar de mochila carregada 
e livros na mão que, se pudes-
sem, ficavam por ali toda a noite. 
O agrado com o alargamento do 

horário é, por isso, geral. Filipa 
gosta, sobretudo, que a mudança 
de horário comece logo em maio: 
“Os nossos exames são em junho 
e a maior parte de nós começa um 
mês antes a estudar e a organizar 
tudo e estar aberto em maio até 
mais tarde dá muito jeito”. 

Bárbara assume, desde logo, 
ter sido uma das que pediu para 
alargar o horário. “Sentia que ir 
embora às 18h00 não era tão 
rentável, podia estudar mais um 
bocadinho e o mesmo acontecia 
aos sábados”. “Uma hora por dia 
a mais pode parecer pouco, mas 
rentabiliza muito o horário de 
estudo”, garante Carolina, conti-
nuando: “Principalmente para as 
pessoas que só estudam aqui, e 
não vão para casa fazê-lo”. Já Pe-
dro, embora admita não ser muito 
fã de estudar à noite, acredita que 
“se a biblioteca estivesse aberta 
até ainda mais tarde, se calhar ia 
jantar a casa e voltava”.

Até 28 de junho, esta será a ro-
tina diária de muitos estudantes 
que utilizam o espaço: livros, lápis, 
canetas, folhas, post-its, computa-
dores a tapar quase a totalidade 
das superfícies das mesas, mo-
chila na cadeira para assegurar 
o lugar do colega que sempre se 
atrasa e silêncio quase absoluto 
que nunca faria adivinhar que a 
sala está cheia.

A quando do início da quarta 
edição do “Sonoridades”, o 
presidente da Câmara de San-
to Tirso, Joaquim Couto, dei-

xava no ar a ambição de que o fes-
tival pudesse “crescer em termos de 
número de espectadores e chegar a 
mais públicos, não só os mais jovens”. 
Terminada a edição deste ano, o obje-
tivo foi totalmente alcançado.

Durante quatro noites, de 24 a 27 
de abril, todos os caminhos levaram 
ao Centro Cultural Municipal de Vila 
das Aves para assistir a uma das pro-
gramações mais ambiciosas do festi-
val. Promovido pela Câmara Municipal 
em parceria com a produtora 1Bigo, as 
portas da quarta edição do “Sonori-
dades” abriram com a delicadeza de 
Mathilda, alter ego musical de Mafalda 
Costa. Natural de Guimarães e a residir 
em Londres, o suave dedilhar de cor-
das e a voz doce de Mathilda fizeram 
da primeira noite um bom indicador 
do que seriam as quatro noites, com 
um público atento e uma atmosfera 
envolvente.

Na noite de 25 de abril, a mais que 
consagrada Lula Pena conduziu a pla-
teia por uma viagem ao longo do seu 
“Archivo pitoresco”, um passeio “se-

gundo as circunstâncias” feito em vá-
rias línguas e sob a alçada da voz pro-
funda e do estilo peculiar da guitarra 
que a caraterizam.

Com três discos publicados e mais 
um a caminho, Luís Severo encheu o 
Centro Cultural Municipal de Vila das 
Aves para aquele que considera ser 
“o fim de um ciclo”, já que se trata 
de um dos últimos antes de abraçar 
todos temas do seu novo álbum. Na 
terceira noite do Sonoridades, Severo 
admitiu o nervosismo por não tocar há 
algum tempo. Improvisou e, garante, 
“correu bem”.

Os Best Youth, de Ed Rocha Gonçal-
ves e Catarina Salinas encerraram o 
festival com um toque indie pop num 
concerto intimista. Uma noite especial, 
num concerto esgotadíssimo que deu 
a conhecer um pouco mais da perso-
nalidade dos músicos. Na bagagem, 
o célebre “Cherry Domino”, disco pu-
blicado em 2018, inspirado de forma 
menos óbvia nos anos de 1980, e que 
os reafirmou como uma banda com fu-
turo na moderna música portuguesa. 

Best Youth Mathilda

Lula Pena Luís Severo

Auditório do Centro Cultural Municipal de Vila das Aves encheu

Jovens aplaudem iniciativa da Câmara de alargar o horário de funcionamento do espaço

AS MESAS SÃO BOAS, 
AS CADEIRAS SÃO BOAS 
E HÁ ESPAÇO. 

 

Estudar na 
biblioteca 
“ajuda na 
concentração”

Casa cheia para ouvir 
“Sonoridades”

CRIAR

Quatro 
humoristas 
puseram 
Santo Tirso  
a rir 
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O número 11 que traz nas cos-
tas remonta ao início da carreira, 
quando, aos 11 anos, começou a 
competir numa modalidade em 
ascensão pela qual se apaixo-
nou. João Vale, 23 anos, já subiu 
ao lugar mais alto do pódio em 
Portugal, Espanha e Itália. A sua 
dedicação ao Quadcross faz do pi-
loto de Santo Tirso um dos jovens 
mais promissores da modalidade. 

Se há coisas que, acredita, já 
nasceram consigo são o gosto 
pelas motas e pelo futebol. E 
na competição pela modalida-
de preferida, o Quadcross sai a 
ganhar com uns pontinhos de 
diferença. “Já tenho mota des-
de os quatro anos e comecei a 
competir aos 11”, recorda, dei-
xando, ainda assim, bem claro 
que “até há bem pouco tempo 
jogava futebol também”. “Já jo-
guei no Tirsense, cheguei a trei-
nar no Moreirense e a jogar fut-
sal no Areal”, conta.

A primeira mota, uma LT50 
a gasolina, chegou-lhe pelas 
mãos da mãe. “O meu tio tam-
bém incentivou”, confessa, “e 
na minha família sempre exis-
tiram motas, por isso oferece-
ram-me”. Não foi preciso muito 
tempo para que percebessem 
que tinha jeito e, aos 11 anos, 
começou a ir para pistas, onde 
corria em circuitos fechados.

Não guarda grandes detalhes 
da primeira competição na qual 
participou, mas sabe bem que 
sempre gostou de moto4. “É di-
ferente”, assegura, “se calhar 
porque a minha primeira mota 
foi uma moto4 e eu sempre tive 
moto4”.

Quadcross
Quadcross, explica, “é exata-

mente igual ao motocross”, só 
que numa mota com quatro ro-
das. “A prova é feita em circui-
tos fechados e tem duas man-
gas, cada uma com cerca de 20 
minutos e uma pontuação que, 
no final, é contabilizada para a 
pontuação geral”. João come-
çou a vencer muito novo o que 
aumentou, ainda mais, o gosto 

pela modalidade. “Na altura, até 
comecei a competir já no meio 
de pessoas bem mais velhas 
do que eu, nunca passei pela 
classe indicada para a minha al-
tura, isto logo aos 11”, recorda. 
“Passado um ano, f iz o regional 
norte e entrei no campeonato 
nacional. Entrei e consegui logo 
vencer, foi algo marcante e es-
petacular”, confessa.

Foi campeão nacional três ve-
zes em Portugal e aventurou-se 
por terras italianas, “um dos paí-
ses onde a modalidade é bas-
tante forte”. No primeiro ano 
que ia competir em Itália, lesio-
nou-se. “Não consegui acabar o 
campeonato, fiz só duas ou três 
provas e em 2015, dois anos de-
pois, consegui uma equipa, fiz lá 
o campeonato todo e consegui 
ser campeão”. Em 2018, conquis-
tava o mesmo título em Espanha.

Futuro
O menino traquina e “muito 

brincalhão” que passou pelo co-
légio de Santa Teresa de Jesus 
alia, agora, o trabalho com os 

treinos para o campeonato por-
tuguês. Ao seu lado tem sempre 
a família e os amigos, o seu “nú-
cleo duro”, ao qual vai somando 
alguns patrocinadores: “Agora, 
já tenho alguns patrocínios e a 
Câmara também tem ajudado”. 
Ainda assim, o assunto desper-
ta-lhe um misto de sentimentos: 
por um lado, acredita que “os 
apoios ainda são poucos”, tendo 
em conta o que já conseguiu. Por 
outro, percebe que “desporto é 
pouco reconhecido, é pouco di-
vulgado e, por isso, as empresas 
não têm muito interesse em aju-
dar, porque têm pouco retorno”. 
Com os pés bem assentes na ter-
ra, João Vale sabe que “não dá 
para fazer vida” do Quadcross. 
“Basicamente, passa a ser um 
hobby”, refere.

Ainda assim, sonha conquis-
tar o país “rei do desporto”, os 
Estados Unidos, mesmo saben-
do que “isso envolve muitos 
custos”. Outro dos objetivos é 
participar no mundial de Point 
de Vue, em França. “Quem sabe, 
vamos ver”, alude.

2ª Edição 
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SANTO TIRSO
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• Produtos e Serviços Turísticos
• Design
• Moda e Design de Moda
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/investsantotirso

01 DE JUNHO  
A 15 DE JULHO

O Quadcross é uma paixão que João Vale tem desde muito pequeno

João Vale já subiu ao lugar mais alto do pódio em Portugal, Espanha e Itália

Em novembro passado, João Vale 
foi um dos três homenageados na 
Câmara Municipal pelo “esforço e 
empenho” levado a cabo na sua 
modalidade. O presidente da Câ-
mara, Joaquim Couto, apelidou-o 

de “atleta promissor com crédi-
tos confirmados na sua modali-
dade, devendo ser o único, ou 
seguramente dos únicos, a con-
quistar três campeonatos nacio-
nais em três países diferentes”. 

HOMENAGEM NA CÂMARA 

João Vale,  
o campeão de QuadCross
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