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Por que razão decidiu 
assumir a presidência da 
Câmara de Santo Tirso?
Por duas razões concretas e 
objetivas. Porque me sinto 
legitimado pelo povo de Santo 
Tirso e porque não posso 
defraudar as expectativas que 
a população depositou num 
projeto político, sufragado 
por uma ampla maioria que, 
inclusivamente, permitiu ao 
PS eleger um sexto vereador. 
Por isso, não poderia trair a 
confiança da população.

Sente-se preparado para 
este novo desafio?
Sinto-me, naturalmente, 
preparado. Durante o último 
ano e meio assumi a vice-
-presidência da autarquia, 
o que me permitiu tratar de 
muitos dossiês importantes. 
Desde os menos visíveis, 

como a organização dos 
serviços municipais, com vista 
à melhoria do serviço que é 
prestado às pessoas, até aos 
mais conhecidos. É público 
que desde 2015 assumi o 
Invest Santo Tirso – o Gabinete 
de Dinamização Económica 
que tem desenvolvido um 
trabalho muito importante na 
captação de investimento para 
o Município. 

Também foi responsável pela 
área da Mobilidade.
Certo. Trata-se de uma área 
estratégica, uma vez que 
engloba não só a aposta nos 
meios de transporte suaves, 
mas também a requalificação 
do espaço urbano. Em suma, 
para além do trabalho que 
tenho vindo a desenvolver e 
que considero que é importante 
ter continuidade, assumi o 

compromisso de ser presidente 
da Câmara de Santo Tirso 
porque também senti o apoio da 
estrutura interna da autarquia, 
nomeadamente dos meus 
colegas de executivo, bem como 
de todos os presidentes de junta 
de freguesia. Por outro lado, 
repito, sinto-me legitimado pelo 
povo de Santo Tirso. 

Vão existir diferenças 
na liderança da Câmara 
Municipal de Santo Tirso?
Estaria a mentir se dissesse 
que não irão existir diferenças, 
acima de tudo porque 
estamos a falar de duas 
pessoas diferentes, com 
personalidades diferentes 
e com formas diferentes de 
exercer a liderança. O que 
é certo é que não irá haver 
diferença no projeto político 
iniciado em 2013.

Que cunho pessoal gostaria 
de deixar no Município?
Gostaria que Santo Tirso 
deixasse uma marca forte 
para fora, que é o caminho 
que temos vindo a fazer. Mas 
a grande marca que gostaria 
de deixar é que Santo Tirso 
e os tirsenses se sentissem 
orgulhosos da sua terra. É 
normal, em quase todas os 
concelhos, acharem que o que 
é do vizinho é que é bom. Os 
estudos independentes que 
têm sido tornados públicos 
por diversas entidades têm 
colocado o nosso Município 
em lugares de topo. Gostaria, 
porém, que fossem as próprias 
pessoas da terra, do concelho, 
a sentirem orgulho em Santo 
Tirso e transmitissem esse 
sentimento para fora. Eu sinto 
orgulho no nosso Município e 
de pertencer a Santo Tirso.

A grande marca 
que gostaria de 
deixar é que Santo 
Tirso e os tirsenses 
se sentissem 
orgulhosos da sua 
terra. Eu, sinto 
orgulho no nosso 
Município e de 
pertencer a Santo 
Tirso 

Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa 

“Tenho um 
compromisso 
para cumprir 
com a população”

É a primeira grande entrevista do novo 
presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso. 
Alberto Costa fala sobre a legitimidade com  
que assume o cargo e da visão que tem para  
o Município. O projeto político iniciado em  
2013 e que colocou Santo Tirso no mapa  
“vai continuar” a ser implementado, tendo  
como foco “as pessoas”. 
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Como é Santo Tirso em julho?
1. Julho é o mês da chegada do verão e, para muitos, de fazer as malas e partir 

rumo ao merecido descanso. Mas, Santo Tirso não foi de férias em julho e este mês foi 
recheado de grandes feitos para o Município. Durante nove dias as Festas de S. Bento 
encheram as ruas da cidade. "Há gente por todo o lado!" Ouvi esta frase repetidas 
vezes, com a certeza de que este é o objetivo para o qual trabalhamos diariamente: 
dinamizar Santo Tirso, nas suas diversas vertentes. A nível turístico, a nível cultural 
e a nível económico. A adesão da população e dos visitantes à edição de 2019 com-
provou, uma vez mais, que Santo Tirso está no mapa. 

 
2. Exatamente sobre a dinamização económica, a 16 de julho chegou um reconhe-

cimento externo do trabalho que a Câmara Municipal tem vindo a realizar desde 2015, 
quando criou o Invest Santo Tirso – Gabinete de Dinamização Económica. A edição de 
2019 dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial distinguiu o Município com um 
segundo lugar na categoria “Desenvolvimento do Ambiente Empresarial”. O objetivo 
desta iniciativa da Comissão Europeia, em Portugal coordenada pelo IAPMEI – Agência 
a Competitividade e Inovação, é, precisamente, promover, divulgar e partilhar exem-
plos das melhores políticas. A nossa candidatura conquistou o segundo lugar, depois 
de avaliados critérios como a originalidade e exequibilidade, o impacto na economia 
local, ou a melhoria nas relações entre os intervenientes locais. A Câmara está no 
caminho certo, o Invest Santo Tirso é uma aposta ganha que irá continuar a desen-
volver o seu trabalho de incentivo ao crescimento do tecido empresarial no Município.

3. Dia 16 de julho ficará, também, na memória da população de Santo Tirso pelas 
melhores razões. O nosso jesuíta está na corrida para se tornar uma das 7 Maravilhas 
Doces de Portugal. Mas já ganhou o título de melhor maravilha doce do distrito do 
Porto, depois de ser o vencedor desta eliminatória do programa promovido pela RTP. 
Como sempre, queremos mais e seremos sempre ambiciosos. Até ao dia 7 de setem-
bro, data da eleição das 7 Maravilhas Doces de Portugal ainda temos de passar uma 
meia final. Todos os votos contam. Em Santo Tirso, somos 71 mil. Tenho a certeza que, 
face ao reconhecimento que este doce tem em todo o país, seremos muitos mais a 
defender o jesuíta. Por isso, contamos com todos para que o jesuíta seja eleito. Até 
lá, vamos continuar a promover Santo Tirso.   

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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 Ainda faltam mais de dois 
anos para o fim do mandato. 
Quais são as prioridades que 
quer assumir?
O programa político escolhido 
em 2017 estabelecia 
prioridades que se vão manter. 
As pessoas vão continuar 
a estar no centro da nossa 
atenção e, por isso, iremos 
continuar no terreno com 
as medidas que apoiam as 
nossas crianças, os jovens, 
as famílias ou os seniores. 
A contínua melhoria da 
qualidade de vida é um dos 
nossos objetivos e, por isso, 
a aposta no ambiente e em 
todas as matérias associadas 
à sustentabilidade. Estamos 
em fase de conclusão do 
investimento de cinco milhões 
de euros no alargamento da 
rede pública de saneamento 
e comprometidos com a 
melhoria da nossa rede viária 
municipal. Em diálogo com os 
presidentes de junta, temos 
um plano de investimentos 
previstos para as freguesias 
que passam pela execução 
de várias obras. Portanto, o 
investimento em obras nas 
freguesias está a avançar. 

Até agora tem havido um 
equilíbrio no investimento 
na área social e na área das 
obras. O que vai acontecer?
Dando seguimento ao nosso 
projeto, estava previsto que, a 
partir de determinada altura, 
o investimento na área social 
começasse a baixar, fruto da 
melhoria da qualidade de vida 
que o Município tem vindo 
a assistir. Em cinco anos, 
subimos 12 lugares no ranking 
das melhores cidades para 
viver, investir e visitar, estamos 
nos cinco melhores concelhos 
do país com as contas mais 
sustentáveis, a atual taxa de 
desemprego é uma da mais 
baixas na história. Portanto, 
ultrapassada a crise é natural 
que a estratégia passe por 
haver um maior investimento 
em obra. 

E quais serão as grandes 
obras?
Algumas estão em curso, como 
é o caso da requalif icação 
do Nó de Frádegas, uma 
obra estrutural dado tratar-
-se de uma das principais 
entradas na cidade, outras 

irão arrancar brevemente. 
Sempre assumimos a intenção 
de melhorar os principais 
eixos viários do Município 
e, para breve, lançaremos 
os concursos públicos que 
conduzirão à requalif icação 
da Estrada Municipal em Água 

Longa e à Estrada Municipal 
que liga a Reguenga à Seroa. 
Depois, teremos muitas outras 
obras que, não sendo de 
grande envergadura, terão um 
impacto muito grande na vida 
das pessoas, no seguimento 
da aposta na mobilidade 

sustentável. Há projetos que 
são prioritários e que serão 
para ser executados, como 
a requalif icação do Mercado 
Municipal, a melhoria dos 
acessos ao Parque Urbano 
Sara Moreira, ou a construção 
do Parque do Verdeal, em 
Vila das Aves e S. Tomé de 
Negrelos. 

Mantém-se o compromisso 
de acabar com as ruas 
em terra até ao final do 
mandato?
Mantém-se o compromisso 
de tentar, obviamente, acabar 
com as ruas em terra. Vou 
ser claro e transparente. 
Tem havido um diálogo 
muito próximo com os 
presidentes de junta. Não 
tenho dúvidas de que, em 
algumas freguesias, iremos 
requalif icar por completo 
as ruas em terra. Noutros 
casos, não. E a justif icação 
é simples. Com base nesse 
diálogo com as juntas, os 
presidentes têm delineado 
prioridades de intervenção 
nas suas freguesias. A 
Câmara Municipal tem contas 
saudáveis e quer mantê-
las. E isso significa que não 
podemos fazer tudo ao mesmo 
tempo. Por isso, haverá casos 
de freguesias nas quais se irá 
optar por outros investimentos 
considerados prioritários e, 
nesses casos, a pavimentação 
das ruas em terra terá de 
esperar. Mas o objetivo 
mantém-se. 

O diálogo de que falou, entre 
a Câmara e os diversos 
agentes, será para manter 
nas mais variadas áreas?
Sem dúvida. Posso garantir 
que continuaremos a falar e 
a ouvir as pessoas. Temos 
grandes projetos que são uma 
referência a nível nacional e 
muitos bons exemplos que 
são para manter. Muitos deles 
são fruto de contributos da 
população. No futuro, este 
diálogo e esta proximidade 

continuarão a ser uma marca 
da nossa gestão municipal. 
Aliás, irei dedicar um dia por 
semana, no meu gabinete, 
para ouvir as pessoas, de 
forma a que possam falar 
diretamente comigo. Ou seja, 
quero que este diálogo seja 
constante, permanente e 
estreito, com o objetivo de ir 
ao encontro dos interesses, 
anseios e expectativas das 
pessoas.

Em termos de pelouros, 
vai manter o Invest Santo 
Tirso, que já lidera desde 
2015. Esta é uma das suas 
bandeiras?
Foi um dos pelouros que 
quis manter, exatamente 
porque achamos que a 
diminuição do desemprego, 
o aumento de oportunidades 
e a diversificação do tecido 
empresarial são pilares de 
crescimento de extrema 
importância para Santo Tirso. 
Em menos de seis anos, o 
desemprego no concelho 
desceu 64,7 por cento. 
Apoiámos 35 empresas, 
através da atribuição de mais 
de quatro milhões de euros 
em benefícios fiscais, num 
investimento total por parte 
das empresas de cerca de 
155 milhões de euros. Essas 
mesmas empresas criaram 
750 novos postos de trabalho. 
Desde final de 2013 nasceram 
mais de 1200 empresas 
no Município. Encaramos 
o diálogo com o tecido 
empresarial como algo que 
se transpõe para a educação 
e a formação profissional 
e, por isso mesmo, criámos 
o Conselho Municipal 
Estratégico. Queremos que 
o desemprego em Santo 
Tirso seja residual. Portanto, 
sim, é, de facto, uma grande 
bandeira para nós e quero 
continuar, pessoalmente, a 
construir esse caminho de 
atrair investimento e apoiar 
as empresas já instaladas no 
Município.

Onde é que nasceu?
Ainda sou do tempo (sorriso) 
em que se nascia em casa. Foi 
há 48 anos, em Santo Tirso. 
Passei pela Escola Conde 
S. Bento, pela S. Rosendo 
e ainda pela Secundária D. 
Dinis. Anos mais tarde, tirei 
uma licenciatura em Gestão 
de Recursos Humanos e um 
mestrado em Trabalho Social 
e Intervenção Socioeducativa, 
porque toda a minha vida estive 
ligado às causas sociais. Desde 
logo aos bombeiros. Primeiro 
como voluntário, depois como 
carreira profissional.  

Aos 17 anos, decidiu ser 
voluntário nos Bombeiros 
Tirsenses. Porquê?
Por questões familiares, cresci 
junto aos bombeiros e acabei 
por me tornar voluntário, 
em 1988. Agarrei a causa do 
voluntariado e nunca mais a 
abandonei, porque acho que é 
importante ajudar as pessoas.

Mas não ficou apenas pelo 
voluntariado…
Não. Entre 1991 e 1995, surgiu 
a oportunidade de concorrer 
à PSP. Mas as funções eram 
incompatíveis com as de 
bombeiro. Foi nessa altura 
que me fizeram a proposta 
de integrar o comando dos 
Bombeiros Voluntários 
Tirsenses e, a partir daí, segui 
carreira. Em 2007, fui nomeado 
2º comandante distrital 
da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil.

Viveu situações muito 
dif íceis?
Várias. Uma que me marcou 
tinha 17 anos. Fomos retirar 
um senhor que caiu num poço, 
perto de uma antiga empresa 
de mármores que havia junto 
ao nó da autoestrada. Eu 
era o elemento mais novo, 
mas também aquele que 
apresentava melhor condição 
física, e, por isso, os colegas 
acabaram por achar que seria 
a pessoa ideal para descer. Foi 

um momento aflitivo, porque a 
determinado ponto não havia 
ar. Infelizmente, retirei a pessoa 
já sem vida, exatamente devido 
ao problema da falta de ar 
que existia no poço. Enquanto 
elemento do comando, andei 
nos incêndios por esse país 
fora. Um que me marcou 
aconteceu em 2005, na zona 
de Castelo Branco. Estava 
a comandar cerca de uma 
centena e meia de homens 
numa frente de combate. Foi um 
daqueles incêndios violentos 
que, quando demos conta, o 
fogo tinha passado por todos 
os lados. Foram momentos 
aflitivos, para conseguir manter 
toda a gente em segurança. 
Conseguimos sair com vida, 
muito graças às medidas 
de segurança que tinha 
programado.

Portanto, sempre foi um 
homem do terreno.
Sempre fui um homem do 
terreno, um homem ligado 
à terra, ao povo da terra, às 
instituições da terra… Se nasci 
deste povo, no meio desta 
gente, é aqui que eu me sinto 
bem e é aqui que eu me quero 
manter. Tudo o que possa fazer 
para ajudar, assim farei.

Neste percurso, sempre 
esteve relacionado com 
pessoas, equipas… Foi por 
isso que decidiu licenciar-
se em Gestão e Recursos 
Humanos?

Sim. Particularmente nesses 
anos, estive ligado à liderança 
de recursos humanos, à 
gestão de recursos materiais 
e f inanceiros, portanto, fazia 
todo o sentido que tirasse uma 
licenciatura nessa área.

O que gosta de fazer nos 
tempos livres?
A primeira prioridade é a 
família. Acho que deve ser 
a grande fonte de equilíbrio 
e deve ser a nossa grande 
preocupação. Depois, 
associado à família, algumas 
atividades de lazer. Adoro fazer 
caminhadas, já f iz a Santiago 
de Compostela, a Fátima e 
vou fazendo alguns trilhos, 
nomeadamente em Santo Tirso. 
Adoro desporto, seja futebol, 
andebol... E gosto de ler.

Onde gosta de passear em 
Santo Tirso?
Gosto de muitos lugares de 
Santo Tirso. Acho que temos 
espaços ímpares, como os 
nossos parques urbanos. 
Mas a área onde mais gosto 
de caminhar é claramente 
em Monte Córdova, por 
Valinhas, Quedas da Fervença, 
Santuário Nossa Senhora da 
Assunção. Aquela paisagem 
traz-me paz. É uma zona 
fantástica, pelo aspeto 
cultural e religioso. Sou muito 
ligado à religiosidade, sou 
muito crente, e tudo isso faz 
com que Monte Córdova seja 
um lugar de excelência.

Sempre fui um 
homem do terreno, 
um homem ligado 
à terra, ao povo da 
terra, às instituições 
da terra… Se nasci 
deste povo, no meio 
desta gente, é aqui 
que eu me sinto bem 
e é aqui que eu me 
quero manter 

Irei dedicar um dia 
por semana, no meu 
gabinete, para ouvir 
as pessoas, de forma 
a que possam falar 
diretamente comigo. 
Ou seja, quero 
que este diálogo 
seja constante, 
permanente e 
estreito 

O diálogo com o 
tecido empresarial 
transpõe-se 
para a educação 
e a formação 
profissional. Só 
assim conseguimos 
ajustar estes 
fatores e 
direcionar os 
jovens para que o 
desemprego seja 
residual 

ATUAL

 
“Investimentos em obras 
nas freguesias está a avançar”

“Sempre fui um 
homem de terreno”
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T odos os presidentes de 
junta das 14 freguesias 
do Município de Santo 
Tirso manifestaram “total 

solidariedade” ao presidente da 
Câmara, Alberto Costa. Do PS ao 
PSD, aos independentes, todos 
concordam que a solução en-
contrada “é a que a melhor ser-
ve os interesses das freguesias”.

Num manifesto enviado para 
a Câmara de Santo Tirso, os 14 
presidentes das juntas de fre-
guesia do Município assumem 
“total apoio” ao presidente da 
autarquia, Alberto Costa. “É nos-
so entendimento que a solução 
encontrada é a que melhor ser-
ve os interesses das nossas fre-
guesias e permitirá dar continui-
dade ao trabalho que estava a 

ser desenvolvido com o agora 
presidente da Câmara Municipal 
que, na qualidade de vice-pre-
sidente, já tinha o pelouro da 
ligação às juntas de freguesia”, 
pode ler-se no manifesto.

 A par da solidariedade mani-
festada para com Alberto Cos-
ta, os presidentes de junta de 
freguesia sublinham, ainda, “o 
relacionamento franco, frontal 
e de proximidade” que o atual 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso sempre se pautou.

 Por f im, os presidentes de 
junta de freguesia desejam “as 
maiores felicidades” a Alberto 
Costa no exercício do cargo, 
certos de que “desempenhará 
as novas funções com sentido 
de serviço público e defesa dos 

interesses de toda a população 
de Santo Tirso”.

O manifesto foi subscrito por 
todos os presidentes de junta 
do concelho, a saber: presidente 
da Junta de Freguesia de Agre-
la, Paulo Bento (PSD/CSD-PP); 
presidente da Junta de Freguesia 
de Água Longa, José Pacheco 
(movimento independente “Água 
Longa é de Todos); presidente 
de Junta da União de Fregue-
sias de Areias, Sequeirô, Lama 
e Palmeira, Eurico Tavares (PS); 
presidente da Junta da União de 
Freguesias de Carreira/Refojos, 
Luciano Cruz (PS); presidente da 
Junta da União de Freguesias de 
Lamelas/Guimarei, Lurdes San-
tos (PS); presidente da Junta de 
Freguesia de Monte Córdova, 

Andreia Correia (PSD/CDS-PP); 
presidente da Junta de Freguesia 
de Rebordões, Elsa Mota (PS); 
presidente da Junta de Freguesia 
da Reguenga, Márcio Pinho (PS); 
presidente da Junta de Freguesia 
de Roriz, Moisés Andrade (PS); 
presidente da Junta de Freguesia 
de S. Tomé de Negrelos, Rober-
to Figueiredo (PS); presidente 
da Junta da União de Fregue-
sias de Santo Tirso, Couto (Sta. 
Cristina e S. Miguel) e Burgães, 
Jorge Gomes (PS); presidente da 
Junta de Freguesia de Vila das 
Aves, Joaquim Faria (PS); pre-
sidente da Junta de Freguesia 
de Vila Nova do Campo, Marco 
Cunha (PS); presidente da Junta 
de Freguesia de Vilarinho, Jorge 
Faria (movimento independente 
“Unidos por Vilarinho”).

Os últimos dados referentes 
ao desemprego no concelho, 
relativos a maio deste ano, in-
dicam que a taxa de desempre-
go e o número de inscritos no 
Centro de Emprego de Santo 
Tirso continuam a diminuir.

“De outubro de 2013 a maio 
de 2019, a taxa de desemprego 
em Santo Tirso baixou 64,7 por 
cento”, revelou o presidente da 
Câmara, Alber to Costa, aquan-
do da apresentação do SWitCH, 
um programa formativo promo-

vido pelo Centro de Emprego 
de Santo Tirso que pretende 
dar resposta à procura de re-
cursos qualif icados por par te 
das empresas e requalif icar li-
cenciados em áreas com baixa 
empregabilidade. 

“Temos indicadores cada vez 
mais positivos ao nível do dina-
mismo económico do concelho, 
dado que também o número de 
inscritos no Centro de Empre-
go continua a descer”, explicou 
na sessão de apresentação do 

programa, que decorreu na Fá-
brica de Santo Thyrso a 28 de 
junho, acrescentando que em 
maio estavam inscritas 2 357 
pessoas, número bastante dis-
tante dos 6 681 que se conta-
bilizavam em outubro de 2013.

Alber to Costa garantiu que o 
foco do Município “está na cria-
ção de emprego qualif icado” e 
relembra a crescente dinâmi-
ca em torno do tecido empre-
sarial, através da “redução de 
500 desempregados com for-

mação superior” e “da criação 
de mais de 1200 empresas em 
seis anos”.

Consolidar os resultados 
é, assim, o objetivo aponta-
do pelo presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, que defen-
de o trabalho em rede como 
fundamental. “Queremos, em 
conjunto com o IEFP, fazer a 
ligação entre as empresas e as 
unidades de ensino”, adiantou, 
sublinhando que “o programa 
SWitCH tem precisamente como 

objetivo apoiar os licenciados 
a entrarem no mercado de 
trabalho”. 

O programa SWitCH é uma 
iniciativa inovadora e está a 
ser desenvolvido pelo Centro 
de Emprego de Santo Tirso, em 
parceria com o Instituto Poli-
técnico do Cávado e do Ave, no 
âmbito da Medida Vida Ativa 
- Emprego Qualif icado e con-
templa 300 horas de formação 
em contexto de aula e 280 em 
contexto de trabalho. 

A Câmara Municipal de 
Santo Tirso aumentou 
em 74 por cento o sub-
sídio atribuído a cada 

uma das três corporações hu-
manitárias do concelho: Bom-
beiros Voluntários de Santo 
Tirso, Bombeiros Voluntários 
Tirsenses e Bombeiros Volun-
tários de Vila das Aves. O sub-
sídio anual direto passa de 23 
mil para 40 mil euros.

“Esta é, acima de tudo, uma 
medida justa que vai permitir 
garantir um maior grau de ope-
racionalidade das nossas cor-
porações”, alude o presidente 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa.

O autarca refere ainda que 

este aumento estava a ser dia-
logado há já algum tempo, ra-
zão pela qual não tinha ainda 
sido deliberada em reunião de 

Câmara a atribuição do sub-
sídio anual aos bombeiros. “É 
uma decisão que estava a ser 
analisada, de forma a perceber 

qual o compromisso que a Câ-
mara podia assumir. Do diálo-
go que estabelecemos com as 
três corporações, chegámos à 
conclusão de que este é um va-
lor adequado, e a atual saúde 
financeira do Município permi-
te-nos avançar com a medida”, 
justif ica.

Carlos Oliveira, presidente 
dos Bombeiros Voluntários Tir-
senses, em representação das 
três corporações, destaca “mais 
do que o valor em si, a disponi-
bilidade demonstrada por par-
te da Câmara Municipal”. “Es-
tamos satisfeitos, regozijamos 
pela sensibilidade e vontade 
demonstradas nos encontros 
de trabalho que tivemos e que 

permitiu chegarmos até aqui”, 
refere. 

 A Câmara de Santo Tirso 
passa, assim, a atribuir um 
subsídio total anual de 120 mil 
euros aos bombeiros das três 
corporações do concelho: Bom-
beiros Voluntários de Santo Tir-
so, Bombeiros Voluntários Tir-
senses e Bombeiros Voluntários 
de Vila das Aves.

A este valor somam-se outras 
verbas concedidas pela Câmara 
Municipal de Santo Tirso, entre 
as quais se destaca o financia-
mento das Equipas de Inter-
venção Permanente (EIP), para 
garantir uma prontidão na res-
posta às ocorrências de socorro 
à população.

Confiante e determinado. Foi 
assim que o novo presidente da 
Câmara de Santo Tirso, Alberto 
Costa, conduziu a primeira reu-
nião do executivo camarário, no 
dia 6 de junho, após ter assumi-
do o cargo. “Quero, e quer o exe-
cutivo municipal, honrar o com-
promisso de mudar Santo Tirso e 
honrar o voto de confiança que 
nos foi dado pela população, a 
única que, em Democracia, tem 
a capacidade de nos julgar. Pelo 
voto”, enfatizou, lembrando de 
ocupar o cargo “de pleno direi-
to”, fruto da vitória nas eleições 
autárquicas de 2017. 

No mesmo dia, foram conhe-
cidos os pelouros atribuídos a 
cada um dos elementos do exe-
cutivo municipal. Alberto Costa 
continua a liderar o Invest Santo 
Tirso, acumulando o pelouro da 
Inovação, Dinamização Económi-
ca e Internacionalização com a 
Governação Local e Cidadania 
(gabinete prioritário de atendi-
mento aos presidentes de jun-
ta), a Regeneração Urbana e as 
Obras Municipais.

Ana Maria Ferreira assume a 
vice-presidência da Câmara de 
Santo Tirso, mantendo as pas-
tas do Ambiente, Desporto e 
Contabilidade. 

José Pedro Machado continua 
com o cargo de vereador adjun-
to, bem como com os pelouros 
da Coesão Social e Saúde; Pro-
teção Civil, da Floresta e Bom-
beiros; da Proteção Animal e dos 
Serviços Urbanos.

Tiago Araújo é o vereador com 
os pelouros da Cultura, Turismo, 
Juventude e Relações Interna-
cionais, enquanto Sílvia Tava-
res lidera as áreas da Educação 
e Formação e da Modernização 
Administrativa e dos Sistemas 
de Informação.

Novidade é a entrada de 
Nuno Linhares para o executi-
vo camarário. A partir de agora, 
será o vereador com os pelouros 
da Mobilidade e Gestão da Via 
Pública, Polícia Municipal, Em-
prego e Formação Profissional, 
Contratação Pública e Recursos 
Humanos.

Presidentes e comandantes das três corporações de bombeiros do Município reunidos com Alberto Costa

Presidente da Junta de Freguesia da Agrela cumprimenta Alberto Costa no jantar anual da CAID

A par do subsídio direto, a Câ-
mara de Santo Tirso ainda ga-
rante apoio aos bombeiros com 
a atribuição de bolsas de es-
tudo e de seguros, bem como 
benefícios através do Cartão 
Municipal do Bombeiro, cria-
do em 2017, e que permite aos 
bombeiros ter acesso a isenção 
ou redução de taxas relativas 
a operações urbanísticas que 
se destinem à primeira habi-
tação, prioridade na atribuição 

de habitação municipal ou 
subsídio ao arrendamento, e 
acesso gratuito a iniciativas 
de caráter desportivo e cultu-
ral promovidas pela Câmara de 
Santo Tirso. 
Os beneficiários do Cartão Mu-
nicipal do Bombeiro podem 
ainda contar com uma redução 
de 50 por cento nos preços a 
pagar pelos serviços e utiliza-
ção de instalações desportivas 
de gestão municipal.

Nuno Linhares era o núme-
ro sete da lista apresentada 
pelo PS nas últimas eleições 
autárquicas e, agora, assu-
me funções de vereador. Tem 
44 anos, é natural de Santo 
Tirso e licenciado em Gestão 
Pública pelo Instituto Politéc-
nico do Cávado e Ave – Escola 
Superior de Gestão.  Até ao 
momento, trabalhava numa 
agência bancária em Santo 
Tirso e, desde 2014, exerce 
o cargo de vice-presidente do 
Ginásio Clube de Santo Tirso, 
bem como vogal do conselho 
fiscal da empresa Águas do 
Norte (desde junho de 2018), 
e vogal do conselho fiscal 
dos Bombeiros Voluntários 
de Santo Tirso (desde 2015).

NOVO VEREADOR

BOLSAS E SEGUROS

Número de desempregados continua a diminuir

Subsídio aos bombeiros 
cresce 74 por cento

Presidentes de Junta 
ao lado de Alberto CostaPelouros 

distribuídos
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J á são conhecidos os nove 
vencedores da primeira 
edição do concurso Santo 
Tirso Empreende. 

Após seis meses de desenvol-
vimento das ideias de negócio 
e de capacitação dos empreen-
dedores, através de coaching e 
workshops especializados, fo-
ram conhecidos os nove ven-
cedores, os três melhores pro-
jetos de cada uma das áreas: 
produtos e serviços turísti-
cos, design, moda e design de 
moda.

Nos produtos e serviços tu-
rísticos, Bruno e Isabel Mar-
ques viram o seu projeto "xp.
riens local" ser premiado como 
o melhor a concurso. O conceito 
visa revolucionar a experiên-
cia do turista, ao reunir toda 
a informação (atividades, ho-
rários, pontos de encontro, fo-
tograf ias) numa aplicação, dis-
pensando intermediários. Em 
segundo lugar, f icou o proje-
to “Sentidos à Mesa”, que pre-
tende reunir à mesa a doçaria 
conventual, a ar te e gastrono-
mia regional, com forte sentido 
de responsabilidade social. Já 
o “Eye Kitchen”, plataforma de 
canais digitais através da qual 
o consumidor poderá visuali-
zar o prato a ser confecionado, 
mereceu também a seleção do 
júri para a etapa de incubação.

Peças sustentáveis
Já na área do design, o pri-

meiro prémio foi para o proje-
to “ModularUp Interior Design”, 
das empreendedoras Bernar-
dette Soares e Meire Santos. 
As jovens propõem inovar no 
desenvolvimento de superfí-
cies bi e tridimensionais em 
pele residual aplicadas a ob-
jetos de decoração de interio-
res. No segundo lugar f icou o 
projeto “Estampa Fair”, que pro-
cura conectar designers, ilus-
tradores e ar tistas gráf icos com 
o mercado produtivo têxtil e 
de moda. Também seleciona-
do foi o projeto “Era Uma Vez 
Upcycling Projects”. Focado na 
economia circular, desenvolve 

objetos inovadores através da 
utilização de materiais em f im 
de vida útil.

No setor da moda, a vitória 
foi para o projeto “LESS buy.
less”, promovido pelas desig-
ners Ana Eusébio e Catarina 
Gonçalves. Esta marca de ves-
tuário prima pela sustentabili-
dade, através do desenvolvi-
mento de peças que nascem 
do aproveitamento de desper-
dícios de fábricas têxteis. No 
segundo posto, o júri elegeu o 
projeto “Bebé d'algodão”, cuja 
atividade se foca no desenvol-
vimento de uniformes confor-
táveis para bebés. Também 
incubado na Fábrica de Santo 
Thyrso será o projeto “Setter 
Bags”, marca que tem como ob-
jetivo unir o luxo e a inovação 
tecnológica em malas masculi-
nas com design clássico.

Os nove projetos seleciona-
dos serão incubados na Incu-
badora de Moda e Design da 
Fábrica de Santo Thyrso por 
um período de seis meses, ao 
longo do qual receberão apoio 
técnico na elaboração do pla-
no de negócios e na criação da 
empresa. 

 “Queremos estimular a ca-
pacidade criativa e empreende-
dora da população”, explica o 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Alberto Costa, “e, para 

isso, estamos a desenvolver 
projetos que apoiem as ideias 
inovadoras, independentemen-

te na residência ou naturalida-
de dos candidatos”. No total, 
foram 37 os projetos a concur-

so e mais de 60 empreende-
dores oriundos de mais de 17 
concelhos.

O objetivo é incentivar o apa-
recimento de novas ideias de 
negócio e empresas no Municí-
pio, mas o Santo Tirso Empreen-
de foca-se em áreas como os 
serviços turísticos, o design, a 
moda e o design de moda. A pri-
meira edição do programa con-
tou com mais de 60 candidatos, 
a segunda edição decorreu até 
15 de julho.

“Assumimos o empreende-
dorismo como uma prioridade 
na estratégia de dinamização 
económica. A primeira edição 
deste programa revelou-se um 
grande sucesso, e estamos com 
expectativas muito altas para 
esta segunda edição”, afirma Al-
berto Costa, presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso.

O programa pretende encon-
trar ideias originais, diferencia-
doras e geradoras de impacto 
económico e social e divide-se 
em três fases: o concurso de 
ideias, a capacitação e o apoio 

técnico aos 10 selecionados e, 
por f im, o apoio à criação da 
empresa dos três melhores pro-
jetos. As candidaturas podem 
ser feitas a título individual, 
coletivo ou por microempresas 
criadas há menos de dois anos.

Para cada uma das áreas te-
máticas a concurso, o júri do 
programa selecionará, após o 
período de candidaturas, as 
10 melhores ideias de negócio, 
tendo em conta a originalidade 
e potencial para valorização e 
inovação económica ou social, o 
impacto potencial na economia 
do concelho de Santo Tirso e a 
adequação do perfil dos promo-
tores da ideia.

Incubação na Fábrica
Os 10 promotores qualif ica-

dos para a segunda etapa terão 
acesso a workshops especiali-
zados, focados no desenvolvi-
mento de competências técni-
cas, e a coaching direcionado 

para competências transversais 
à gestão de negócios. Esta fase 
termina com a apresentação pú-
blica dos projetos, numa sessão 
em formato pitch.

Para a terceira etapa do pro-
grama são selecionados os três 
melhores projetos de cada área. 
Os finalistas beneficiarão de 
seis meses de incubação gra-
tuita na Incubadora de Moda 
e Design de Fábrica de Santo 
Thyrso, elaboração do plano de 
negócios e acesso a uma rede 
de mentoria e business angels.

Os nove projetos finalistas, 
vocacionados para a sustenta-
bilidade, economia circular e 
tecnologia, iniciaram em julho 
o ciclo de incubação na Fábrica 
de Santo Thyrso. O projeto San-
to Tirso Empreende, cofinancia-
do pelo Norte 2020 no contexto 
dos apoios do Portugal 2020 e 
do Fundo Europeu de Desenvol-
vimento Regional, tem a duração 
de dois anos.

Vencedores ficam durante seis meses incubados na Fábrica de Santo Thyrso

Candidaturas para a segunda fase do Santo Tirso Empreende já terminaram

Na área do design, o primeiro prémio foi para as empreendedoras Bernardette Soares e Meire Santos

No âmbito do projeto europeu 
CREATEX – Herança Têxtil na 
Inspiração da Criatividade, o 
Município de Santo Tirso con-
cedeu três bolsas destinadas à 
realização de residências cria-
tivas no estrangeiro. As desig-
ners Luísa Arruda, Manoella 
Oliveira e Valéria Ferreira terão 
oportunidade de desenvolver 
as suas coleções, inspiradas no 
património têxtil de Santo Tirso, 

beneficiando de apoio técnico 
especializado e de uma residên-
cia internacional na Academia 
Nórdica de Têxteis, na Suécia.
O projeto de Luísa Arruda, inti-
tulado “Embodiment Garment”, 
visa inovar na estética das próte-
ses, através do desenvolvimen-
to de peças de vestuário ade-
quadas a este elemento. Com 
o foco na sustentabilidade am-
biental e na economia circular, 

o projeto “Connections”, pro-
movido por Manoella Oliveira, 
procura desenvolver produtos 
multifuncionais, capazes de 
se adaptarem ao longo do ci-
clo de vida do produto. Valéria 
Ferreira, natural de Santo Tirso, 
encontra na doçaria tradicional 
do concelho e na escultura con-
temporânea inspiração para as 
cores, formas e materiais da sua 
coleção.

RESIDÊNCIAS CRIATIVAS PARA DESIGNERS

Moda sustentável, turismo interativo e ecodesign… 

Há vida na Fábrica de Santo Thyrso

Ideias de negócio apoiadas
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São stakeholders estratégi-
cos, composto por empresários, 
unidades de ensino e entida-
des ligadas ao setor. No total, 
são 65 os membros do Conse-
lho Empresarial Estratégico do 
Município de Santo Tirso que 
têm como objetivo trabalhar em 
rede e ajudar, em parceria com 
a Câmara, a impulsionar a dina-
mização do concelho, através 
de sinergias entre o setor pú-
blico e o setor privado. 

A primeira reunião deste 
Conselho Estratégico Empresa-
rial decorreu no passado dia 28 

de maio, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, tendo como 
tema de fundo a adequação da 
oferta de talento ao tecido em-
presarial. Considerando-se que 
é fundamental adequar as po-
líticas públicas às necessida-
des das empresas, a Câmara 
de Santo Tirso defendeu que 
esta ligação poderá permitir 
uma maior proximidade entre 
todos os agentes com respon-
sabilidades na dinamização 
económica. Para isso, referiu-se 
na reunião, é preciso perceber 
as necessidades e os objetivos 

das empresas, por forma a de-
linear estratégias.  

O Conselho Empresarial Es-
tratégico do Município de Santo 
Tirso divide-se em nove grupos 
de trabalho, com oito destes 
a corresponderam aos princi-
pais setores de atividade do 
concelho. O grupo de trabalho 
do Posicionamento e Promoção 
Internacional é composto por 
empresas de diversos setores, 
com forte notoriedade e voca-
ção exportadora.

Temas centrais da atividade 
económica atual, a formação 

e a atração de talento foram 
os tópicos subjacentes à dis-
cussão. Requalif icar os de-
sempregados para áreas com 
forte procura e adequar a ofer-
ta formativa às necessidades 
de qualif icação das empresas 
são os objetivos do Município, 
que pretende conectar o teci-
do empresarial às unidades de 
ensino.

O Conselho Empresarial Es-
tratégico reunirá, agora, de for-
ma descentralizada, através 
dos grupos de trabalho, com 
uma periodicidade semestral.

I nstalada em Santo Tirso 
desde 2012, a Nienor é es-
pecializada na produção de 
acessórios para alumínio. 

Com metade da produção des-
tinada à exportação, América 
Latina, México e Estados Uni-
dos da América destacam-se 
como os principais mercados 
da empresa.

De visita à Nienor, o presi-
dente da Câmara de Santo Tir-
so, Alberto Costa, referiu que “a 

empresa é um excelente exem-
plo da diversificação que se tem 
verif icado no tecido empresarial 
do Município, nomeadamente 
através da consolidação do se-
tor da metalomecânica”.

O autarca elogiou, ainda, o 
“crescimento sustentado e a vo-
cação exportadora da Nienor”, 
que tem encontrado no mercado 
americano o principal destino 
dos seus produtos.

Cuba, em particular, tem sido 

destino de boa parte das expor-
tações desta empresa, que fa-
brica, entre outros materiais, 
caixas de correio, dobradiças, 
ventiladores e mosquiteiras. 
Neste país, a Nienor forneceu 
materiais para o emblemático 
Museu da Revolução, bem como 
para o Hotel Manzana Kempins-
ki, o mais luxuoso de Havana.

“O nosso foco tem estado sem-
pre no desenvolvimento de produ-
tos diferenciadores e no relacio-

namento próximo com o cliente”, 
explicou Paulo Oliveira, CEO da 
Nienor. “Pensamos sempre a em-
presa a longo prazo, e isso traduz-
-se no crescimento contínuo e sus-
tentável que temos apresentado”, 
concluiu o empresário.

Localizada na Zona Industrial 
de Várzea do Monte, a Nienor 
conta, atualmente, com 18 co-
laboradores e apresentou, em 
2017, 3,5 milhões de euros de 
volume de negócios.

A Câmara Municipal de 
Santo Tirso distinguiu 
45 individualidades e 
instituições do conce-

lho com medalhas de mérito 
e de bons serviços. As distin-
ções de mérito foram atribuí-
das nas categorias de Cultura, 
Desporto, Empresarial, Educa-
ção, Social, Socorro e Prote-
ção Civil, sendo atribuídos os 
graus de ouro, prata e bronze. 
Foram também entregues me-
dalhas de bons serviços aos 
bombeiros do Município.

“É um orgulho poder estar 
a homenagear um conjunto de 
mulheres e homens que con-
tribuíram para o engrandeci-
mento do nosso Município, nas 
suas mais diversas formas”, sa-
lientou o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, durante a cerimó-
nia, que decorreu no dia 11 de 
julho, nos Paços do Concelho. 

“Ao agraciar, neste novo 
formato de distinções hono-
ríficas, as personalidades e 
o tecido associativo de San-
to Tirso, o Município está não 
apenas a distinguir quem deu 

o melhor de si em prol da nos-
sa comunidade e do nosso ter-
ritório, mas também a evocar a 
nossa identidade e aquilo que 
nos serve de motivação: a ge-
nerosidade, a dedicação e o 
empenho de todas e de todos 
nas causas coletivas”, aludiu 
o autarca.

Empenho e dedicação
A cerimónia de entrega das 

medalhas honoríficas do con-
celho surge no âmbito do 34º 
aniversário da elevação de 
Santo Tirso a cidade, data his-
tórica no processo de desen-
volvimento social, económico 
e político no Município, que se 
assinalou a 8 de julho.

Manifestando um “profun-
do respeito e reconhecimento” 
aos homens e mulheres distin-
guidos, Alberto Costa valori-
zou, ainda, o seu “empenho, 
dedicação e esforço” e o “pa-
pel fundamental no desenvol-
vimento socioeconómico” de 
Santo Tirso, “na promoção dos 
valores da solidariedade e da 
meritocracia” e “na afirmação 
desportiva e cultural do Muni-

cípio dentro e fora das frontei-
ras municipais”.

“É também inspirados por 
este momento que vamos con-
tinuar a trilhar o caminho que 
iniciámos em finais de 2013, 
sabendo respeitar o legado 
político, histórico e patrimo-
nial que herdámos, mas saben-
do também renovarmo-nos a 
nós próprios e à nossa comu-
nidade”, sublinhou o autarca, 
evocando que o princípio e o 
fim da ação política da Câmara 
Municipal é oferecer a quem 
vive em Santo Tirso “seguran-
ça, espaços verdes de qualida-
de, educação de excelência, 
mobilidade, espaços de cultu-
ra, emprego ou bons serviços 
de saúde”.

Esta foi a primeira vez que 
o executivo municipal decidiu 
promover, na evocação desta 
data, uma cerimónia solene de 
homenagem a quem tem con-
tribuído para o desenvolvimen-
to social, económico e político 
da comunidade. 

No total, foram 45 as meda-
lhas entregues a individualida-
des e instituições do concelho. 

Município quis distinguir quem deu o melhor de si em prol da comunidade e do território

Alberto Costa visitou Nienor no âmbito do roteiro do Invest Santo Tirso

Medalha de Mérito Municipal

CULTURA
Óscar Flecha – GRAU OURO
António Sousa – GRAU OURO
Eusébio Machado – GRAU OURO

EMPRESARIAL
Mário Jorge Machado – GRAU OURO

DESPORTO
Joaquim Figueiredo – GRAU OURO
Davide Figueiredo – GRAU OURO
José Cabral – GRAU OURO
CD Aves, SAD  – GRAU OURO
Daniela Ferreira  – GRAU PRATA
André Mesquita – GRAU PRATA
Abílio Costa – GRAU PRATA
FC Vilarinho – GRAU BRONZE
João Vale – GRAU BRONZE
Augusto Coelho – GRAU BRONZE
Rodrigo Almeida – GRAU BRONZE
Pedro Barbosa – GRAU BRONZE        

EDUCAÇÃO
Escola Oficina – GRAU PRATA
Escola Cidenai – GRAU PRATA

SOCIAL
Celestino Félix – GRAU OURO

SOCORRO E PROTEÇÃO CIVIL 
Luís Miranda – GRAU OURO

Medalha de Bons Serviços

GRAU OURO
António Silva
Luís Silva

GRAU PRATA
Asuil Carneiro
Horácio Rosa
Pedro Matos
José Carvalho
Adriano Barros
Carlos Rego

GRAU BRONZE
Fernando Vale
Agostinho Ferreira
Armindo Balsemão
Manuel Ferreira
Fernando Moreira
Joaquim Souto
Rute Neves
Filipe Carneiro
Pedro Santos
Nuno Silva
Luís Dias
Nuno Carneiro
Manuel Gomes
Domingos Ribeiro 
Américo Dias 
Manuel Martins
José Pereira

Parceiros estratégicos na área empresarial reunidos

Empresa de Santo Tirso 
exporta para Cuba

Câmara atribui medalhas  
de mérito e bons serviços

BREVES

Voto de louvor 
a 17 PME 
Excelência
Foram 17 as empresas que 
arrecadaram o galardão PME 
Ecelência’18, atribuído pe-
lo Instituto de Apoio às Pe-
quenas e Médias Empresas 
e Inovação (IAPMEI) e que, 
para além disso, somaram 
o reconhecimento da autar-
quia, através de um voto de 
louvor atribuído em reunião 
do executivo.
“A Câmara presta um tributo ao 
tecido empresarial local, para 
o qual tem dirigido um con-
junto de políticas destinadas a 
captar novos investimentos e a 
apoiar as empresas já instala-
das em Santo Tirso, por via de 
incentivos de natureza fiscal, 
e saúda as 17 empresas con-
sideradas PME Excelência’18 
pelo IAPMEI”, enaltece o voto 
de louvor da autarquia. 
Das 65 empresas do Muni-
cípio já distinguidas com o 
estatuto de PME Líder’18, o 
IAPMEI atribuiu o selo de “me-
lhores das melhores” empre-
sas nacionais a 17 projetos 
empresarias instalados em 
Santo Tirso. 

Ações para jovens
As manobras dão um friozi-
nho no estômago só de as-
sistir e deixam o sangue a 
pulsar nas veias de quem 
pratica. Bicicletas, skates e 
patins levam os seus atletas 
até alturas impressionantes e 
fazem subir os níveis de adre-
nalina. Tudo por uma boa cau-
sa: sensibilizar e prevenir a 
toxicodependência.
Promovida pela Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso e di-
namizada pela Academia de 
Patins, o “Tour Agarra a Vida” 
é bem conhecido dos mais jo-
vens do concelho. No mês de 
maio voltou a Santo Tirso pa-
ra um conjunto de atividades 
com o objetivo de promover, 
junto das escolas, a preven-
ção da toxicodependência e a 
promoção de estilos de vida 
saudáveis. A iniciativa envol-
veu cerca de 1400 alunos das 
Escolas Secundária D. Afonso 
Henriques e EBI de S. Marti-
nho do Campo.
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Cerca de 600 jovens de 22 
cidades do país passaram o dia 
13 de junho na Fábrica de Santo 
Tirso para o “Festival TNT- To-
dos Nós Transformamos”, uma 
iniciativa da Área Metropolitana 
do Porto (AMP) com o objetivo 
de promover o sucesso escolar 
e prevenir o absentismo.

Sara Moreira e Armindo Araú-
jo foram algumas das figuras do 
Município de Santo Tirso que 
marcaram presença na iniciativa. 

Conhecidos pelos seus percursos 
no desporto, ambos prestaram 
o seu testemunho aos jovens, 
explorando os seus talentos e 
conquistas. A Dan Riverman, uma 
das figuras de destaque do Fes-
tival da Canção deste ano, ficou 
a cargo uma das atuações mu-
sicais da iniciativa, que incluiu 
workshops de capoeira, hip hop 
ou kickboxing e culminou com a 
“graduação dos transformers”.

“Este festival surge de um pro-

jeto lançado pela AMP, chamado 
Trilhos para a Inovação Educativa 
na Área Metropolitana ao qual o 
Município de Santo Tirso se as-
sociou desde a primeira hora”, 
explicou o presidente da Câmara, 
Alberto Costa, salientando que 
o objetivo vai ao encontro das 
linhas prioritárias da autarquia: 
“Procuramos combater o insuces-
so escolar, já temos várias medi-
das no terreno, nomeadamente 
o projeto «Agir para o insucesso 

escolar», e esta iniciativa da AMP 
é mais um incentivo nesse sen-
tido, já que se foca em explorar 
os talentos dos alunos”. 

O Movimento Transformers 
é um projeto piloto na área da 
educação lançado pela AMP em 
2017. Trata-se de um movimen-
to nacional de voluntariado, que 
tem como missão aumentar o en-
volvimento das pessoas nas suas 
comunidades através daquilo que 
as pessoas mais gostam de fazer.

No âmbito do Dia Mundial do 
Ambiente, que se celebrou a 5 
de junho, Santo Tirso assinou 
com a Agência Portuguesa do 
Ambiente um protocolo de cola-
boração da Campanha Nacional 
“Por um País com Bom Ar”, cujo 
objetivo é fomentar a adoção de 
comportamentos de preservação 
da qualidade do ar.

A assinatura inseriu-se nas 
comemorações levadas a cabo 
na Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Norte, CCDR-N, que contaram 
com a presença do secretário 
de Estado do Ambiente, João 
Ataíde.

“O Ambiente é uma das nos-
sas prioridades, este protocolo 
surge, assim, em linha com uma 
série de políticas que temos vin-
do a assumir no Município e que 
pretendem promover estilos de 
vida mais amigos do ambiente, 
como é o caso da mobilidade 
sustentável”, explicou o presi-
dente da Câmara de Santo Tirso, 
Alberto Costa.

Incentivos
Com o protocolo agora assina-

do, a autarquia compromete-se a 
impulsionar o desenvolvimento 
de políticas e comportamentos 
de preservação da qualidade do 
ar, bem como sensibilizar e aler-
tar para a existência de proble-
mas ligados ao ar que se respira 
com impactos diretos na saúde, 
nas alterações climáticas e no 
ecossistema.

Usar transportes coletivos, fa-
zer pequenas deslocações a pé 
ou de bicicleta, limitar o uso do 
automóvel e apostar na mobili-
dade partilhada são alguns dos 
bons hábitos que contribuem 
para a diminuição de emissões 
de resíduos tóxicos.

Portugal está nos 10 países 
que apresentam melhor qualida-
de do ar, entre os 41 países pre-
sentes no relatório da Agência 
Europeia do Ambiente. Ainda as-
sim, estima-se que seis mil pes-
soas morram prematuramente 
por ano, no nosso país, devido 
à poluição atmosférica.

Que avaliação já é possível 
fazer deste segundo 
mandato como presidente  
da Junta?
Neste segundo mandato, 
estamos a dar continuidade 
aos trabalhos desenvolvidos 
no mandato anterior, 
nomeadamente através da 
consolidação de iniciativas e 
projetos que nos propusemos 
levar a cabo e que estão 
contemplados no nosso 
manifesto eleitoral. Um dos 
aspetos mais importantes a 
sublinhar do trabalho que tem 
sido realizado, nomeadamente 
em articulação com a Câmara 
Municipal de Santo Tirso, é 
o facto de, praticamente, já 
não existirem ruas com piso 
em terra na freguesia de 
Carreira/Refojos. Por outro 
lado, estão quase concluídas 
as obras nas ruas dos Frinjos 

e das Mourenças, uma via 
muito importante, uma 
vez que faz a ligação entre 
Carreira e Refojos. Importante 
é, também, o facto de estar 
em fase de conclusão o 
alargamento da rede pública 
de saneamento em parte 
da freguesia, uma obra 
que era há muito desejada 
pela população. Tratam-se, 
portanto, de obras muito 
importantes para a freguesia, 
que contribuem para uma 
melhor qualidade de vida 
das pessoas e que não eram 
possíveis se não fosse o forte 
contributo que tem sido dado 
pela Câmara Municipal de 
Santo Tirso. 

Quais os objetivos até ao 
final do mandato?
Prioritariamente, é concluir as 
obras e projetos já iniciados. 

Para breve, está previsto o iní-
cio dos trabalhos de coloca-
ção de piso sintético no Parque 
Desportivo de Refojos. Outro 
dos projetos que gostaríamos 
de arrancar prende-se com a 
colocação de tapete betumino-
so na Estrada Municipal 1508-1 
(Granja/arraial), bem como a 
construção da Capela Mortuária 
de Refojos.

Quais as potencialidades des-
ta Freguesia?
A freguesia de Carreira/Refojos 
está muito ligada à natureza e, 
por isso também, com grandes 
potencialidades ao nível do tu-
rismo. De cariz essencialmente 
rural, onde predomina o verde 
da vegetação, é atravessada 
pelos rios Leça e Sanguinhedo. 
Um dos nossos ex-libris são as 
quedas das Fervenças, sobeja-
mente conhecidas pelas suas 

quedas de água, um lugar pro-
pício para caminhadas, a par do 
seu leito. A freguesia é também 
rica em casas senhoriais. Sa-
liento também que, em Refojos, 
está localizado o antigo tribu-
nal, do tempo em que Refojos 
foi sede de concelho.

Enquanto presidente de junta, 
qual o convite que deixa aos 
leitores?
Recomendo vivamente que vi-
sitem a freguesia de Carreira/
Refojos, quer sejam do conce-
lho de Santo Tirso, quer sejam 
dos concelhos vizinhos. Que se 
deliciem nos caminhos pedes-
tres das Fervenças, que tirem 
proveito de qualidade de água 
das nossas fontes e que tirem 
partido de hospitalidade dos 
nossos habitantes, sempre 
disponíveis para acolher quem 
nos visita.

Os dias de verão voltam 
a passar pela Praia Ur-
bana de Santo Tirso e, 
para além de dias de 

descanso, pode usufruir de um 
vasto conjunto de atividades que 
irão animar os dias até outubro. O 
espaço, com uma vista única para 
o Mosteiro de S. Bento e para o 
rio, é ideal para partilhar momen-
tos em família ou com amigos. 

A pensar nisso, a Câmara Muni-
cipal vai levar a cabo sessões de 
cinema ao ar livre durante o mês 
de agosto. O “Cinema na Praia” 
volta este ano com filmes para 
todas as idades e preferências.

“Malapata” tem realização e 

interpretação de Diogo Morga-
do, é o primeiro filme em exi-
bição, no dia 9 de agosto, às 
21h30, e conta a história de dois 
amigos que se tornam milioná-
rios de um dia para o outro.

A 16 de agosto, a Praia Ur-
bana é dos mais novos e dos 
amantes do cinema de anima-
ção, com a apresentação de “Ur-
sinho procura-se”, uma aventura 
do outro mundo em busca de 

um urso de peluche.
Dia 23 de agosto é a vez da 

comédia francesa “Lá vamos nós 
outra vez”, onde Rose e Alice em-
barcam numas férias paradisía-
cas, na esperança de tirar a mãe 
do estado de apatia em que se 
encontra. As loucuras da viagem 
chegam à praia às 21h30.

É com o cinema português 
que, a 30 de agosto, se fecha 
mais uma edição do "Cinema na 
Praia". “Diamantino” é um ícone 
do futebol que se vê a braços 
com temas como a crise dos re-
fugiados ou a modificação gené-
tica. Uma comédia realizada por 
Gabriel Arantes e Daniel Schmidt.

Luciano Cruz enaltece a ligação da freguesia à natureza

Há várias iniciativas programadas para a praia urbana de Santo Tirso

IMPORTANTE É, TAMBÉM, 
O FACTO DE ESTAR EM 
FASE DE CONCLUSÃO 
O ALARGAMENTO 
DA REDE PÚBLICA 
DE SANEAMENTO EM 
PARTE DA FREGUESIA, 
UMA OBRA QUE ERA HÁ 
MUITO DESEJADA PELA 
POPULAÇÃO  

ESTÃO QUASE 
CONCLUÍDAS AS OBRAS 
NAS RUAS DOS FRINJOS 
E DAS MOURENÇAS, UMA 
VIA MUITO IMPORTANTE, 
UMA VEZ QUE FAZ 
A LIGAÇÃO ENTRE 
CARREIRA E REFOJOS 

 
DE CARIZ 
ESSENCIALMENTE 
RURAL, NA NOSSA 
FREGUESIA PREDOMINA 
O VERDE DA VEGETAÇÃO, 
É ATRAVESSADA 
PELOS RIOS LEÇA E 
SANGUINHEDO  

No ano passado, a Câmara de 
Santo Tirso fez algumas melho-
rias na praia, nomeadamente ao 
nível do sistema de controlo da 
água, dos acessos e da instala-
ção de equipamentos sanitários. 
Este ano, a reabertura foi feita 
com a garantia de que o espa-
ço tem todas as condições para 

satisfazer as necessidades da 
população.
Além do cinema na praia, inicia-
tiva que se tem revelado um su-
cesso, estão previstos sunsets, 
ginástica e alguns concertos. A 
praia estará em funcionamento 
até outubro e são esperadas cer-
cas de 30 mil pessoas.

REABERTURA A PENSAR NA POPULAÇÃO

Festival TNT junta 600 alunos da AMP

“Por um país  
com bom ar"

Presidente da União de Freguesias de Carreira/Refojos, Luciano Cruz

“Praticamente já não temos
ruas em terra”

Cinema é apenas uma das apostas levadas a cabo durante o verão

Praia Urbana animada
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A construção da nova pon-
te junto ao Nó de Frá-
degas obrigou ao en-
cerramento do trânsito, 

durante um período de sensi-
velmente dois meses e meio. A 
passagem será reaberta até ao 
final de agosto.

Durante uma visita à obra, o 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Alberto Costa, recordou 
a importância desta empreita-
da: “Trata-se de uma obra de 

grande dimensão e que, por 
isso mesmo, acarreta sempre 
constrangimentos. Temos feito 
os possíveis para minimizá-los. 
As obras estão a decorrer a bom 
ritmo e pretendemos que este 
nó de ligação de entrada e saí-
da da cidade seja reaberto até 
ao final de agosto, ainda que 
de forma provisória”.

Como alternativa, para quem 
vem de Vila das Aves, a entra-
da em Santo Tirso é feita pelo 

cruzamento junto ao restaurante 
Cristininha, no caso de veícu-
los ligeiros. Quanto aos pesa-
dos, a circulação está a ser feita 
pela variante da EN104, seguin-
do pelos nós da Ermida ou de 
Fontiscos.

Já no sentido contrário, a saída 
de Santo Tirso para Vila das Aves 
será feita pela rotunda Timor Lo-
rosae e pela variante da EN104.

De forma a criar o menor cons-
trangimento possível à circulação 

automóvel, todos os desvios es-
tarão devidamente assinalados.

Alberto Costa lembrou ainda 
que esta é uma obra “há mui-
to aguardada pela população e 
que vai trazer uma grande dig-
nidade à entrada e saída da ci-
dade, o que é particularmente 
importante dada a proximidade 
ao Mosteiro de São Bento e ao 
Museu Internacional de Escul-
tura Contemporânea”.

A reformulação do nó de Frá-

degas vai contemplar a implan-
tação de uma rotunda de nível 
com duas vias de entrada e duas 
de saída de Santo Tirso. Além 
disso, o projeto prevê, ainda, a 
reformulação total do troço de 
via até ao entroncamento com a 
ER 319, incluindo a substituição 
da atual ponte de Frádegas.          

A conclusão da obra está pre-
vista para o final do ano. O va-
lor total da empreitada é de 1,7 
milhões de euros.

A segunda fase da requalificação 
da Rua de Mourizes, em Rebor-
dões já está concluída. O investi-
mento, de cerca de 26 mil euros, 
faz parte do plano municipal de 
pavimentação de ruas em terra.

A obra incluiu a construção de 
infraestruturas de drenagem de 
águas pluviais e pavimentação 
da parte restante do arruamento 
e representa, acredita o presi-
dente da Câmara de Santo Tirso, 
Alberto Costa, “uma importante 
mudança na vida da população 
de Rebordões”, já que “agora 
têm os acessos mais facilitados”.

 “Estamos empenhados em 
acabar com as ruas em terra e 
dar condições de mobilidade e 
segurança onde até agora ainda 
não foi possível”, sublinha Alber-
to Costa, salientando que “este 
é mais um passo nesse sentido”.

O presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, Al-
berto Costa, esteve 
de visita às obras da 

Escola Básica S. Rosendo. Um 
projeto que, explica o autarca, 

pretende “a melhoria das con-
dições físicas e pedagógicas do 
equipamento”.

Num investimento de um mi-
lhão de euros, a empreitada en-
volve uma intervenção profunda 

em todos os edifícios escolares, 
nomeadamente através da subs-
tituição de pisos, beneficiação 
de acessos para garantir condi-
ções de mobilidade condiciona-
da, revestimento de fachadas, 

alteração de coberturas, incre-
mento das performances térmi-
cas, entre outras.

“Neste momento, um dos pa-
vilhões já está concluído, foram 
realizadas, inclusive, mudanças 

de mobiliário e está em pleno 
funcionamento”, explicou no fi-
nal da visita Alberto Costa, lem-
brando que “as obras decorrem 
em período letivo, o que implica 
um esforço de conciliação dos 
trabalhos com a logística das 
aulas”.

Durante a visita, o presidente 
da Câmara salientou a “excelên-
cia” da rede de equipamentos 
escolares do concelho e deixou 
claro que “o objetivo é criar to-
das as condições para combater 
o abandono e o insucesso esco-
lar e responder às necessidades 
dos alunos, pessoal docente e 
não docente para aumentar o 
grau de qualif icação”, algo que, 
acredita, só é bem-sucedido 
quando trabalhado “de forma 
articulada entre o Município, as 
escolas e as famílias”.

Inserida num protocolo as-
sinado no âmbito dos investi-
mentos previstos no Portugal 
2020, a intervenção na EB de S. 
Rosendo faz parte de um inves-
timento mais alargado que inclui 
intervenções na Escola Conde 
S. Bento, EB de S. Martinho e 
Escola do bom Nome, já requa-
lif icadas, assim como a EB 2/3 
de Vila das Aves.

O estacionamento da Esta-
ção de Caminhos de ferro de 
Santo Tirso está, desde mea-
dos do mês de julho, a sofrer 
obras de beneficiação com vis-
ta à criação de melhores condi-
ções de circulação e segurança. 
“A estação de caminhos de fer-
ro é utilizada, diariamente, por 
centenas de pessoas nas suas 
deslocações para o trabalho”, 
aponta o presidente da Câma-
ra, Alberto Costa, considerando, 
por isso, “ser de extrema im-
portância dotar o espaço exte-
rior de condições para que as 
pessoas possam deixar os seus 
veículos e circular, de noite ou 

de dia, com a maior segurança 
possível”.

A obra inclui escavação do 
terreno junto à paragem de au-
tocarros e respetiva substitui-
ção do pavimento existente, 
para colocação de uma rampa 
para as pessoas de mobilida-
de condicionada, para além da 
construção de um abrigo para 
os passageiros. Posteriormente, 
será instalada sinalização verti-
cal e horizontal, nomeadamen-
te, guias, marcas transversais 
passagens para peões e execu-
ção de setas de desvio. A inter-
venção deverá estar concluída 
ainda durante o mês de agosto. O parque de estaciomento serve de apoio à estação de caminhos de ferro

As condições das salas de aula estão a ser melhoradas com a intervenção nos tetos e caixilharias

Depois da intervençãoAntes da intervenção

A construção da nova ponte estava contemplada no projeto de requalificação

Escola Básica de S. Rosendo 

Obras concluídas 
até final do ano  

Nó de Frádegas 
reabre em agosto

Intervenção na Rua de Mourizes concluída
Estacionamento da estação 
está a ser renovado
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P romover, executar, mo-
nitorizar e avaliar a im-
plementação de medidas 
e ações que concorram 

para a territorialização da Estra-
tégia Nacional para a Igualdade 
e Não-Discriminação 2018-2030 
“Portugal + igual” é a primeira 
de várias f inalidades que leva-
ram à assinatura do protocolo, 
entre a Comissão para a Cida-
dania e Igualdade de Género 
(CIG) e 16 Municípios da Área 
Metropolitana do Porto.

Santo Tirso é um dos con-
celhos signatários e irá, assim, 
usufruir de apoio da Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de 
Género para o desenvolvimen-
to de várias ações. Conceber, 
adotar e implementar um Pla-
no Municipal para a Igualdade 
e a Não Discriminação (PMIND) 
é uma das medidas, associada 
à criação de uma EIVL – Equipa 
para a Igualdade na Vida Local.

Garantir serviços de atendi-
mento, informação e encami-
nhamento para pessoas vítimas 
de violência, através de um tra-
balho em rede, a nível local, e 
enquadrado na Rede Nacional 
de Apoio às Vitimas de Violên-
cia Doméstica são outros pon-
tos importantes do protocolo.

Em termos gerais, a coope-
ração entre os envolvidos pre-
tende “contribuir para o desen-
volvimento de uma cultura de 

direitos humanos, igualdade 
entre mulheres e homens, não 
discriminação e não-violência, 
junto das populações”. 

O vereador da Coesão So-
cial, José Pedro Machado, des-
taca o trabalho que o Município 

tem vindo a desenvolver nesta 
área. “Estamos já a apoiar cer-
ca de 30 vítimas de violência 
doméstica, através de vários 
mecanismos como o Plano Mu-
nicipal de Emergência Social, a 
implementação do Plano Muni-

cipal para a Igualdade e não 
Discriminação vai permitir-nos 
aprofundar o plano de interven-
ção”, refere. 

A Rede Social do Município, 
presidida pela Câmara de San-
to Tirso, desenha, anualmente, 

medidas de apoio às vítimas de 
violência doméstica. O acom-
panhamento é feito por técni-
cos devidamente habilitados 
para o atendimento, encami-
nhamento e acompanhamento 
psicossocial.

“Políticas e Intervenções Ge-
rontológicas” foi o tema do se-
gundo seminário promovido pela 
Câmara Municipal de Santo Tirso 
que colocou em cima da mesa 
as práticas e os desafios da ge-
rontologia contemporânea. 

Debates, grupos de trabalho e 
uma conferência preencheram a 
Fábrica de Santo Thyrso no dia 
6 de junho. O objetivo? Discutir 
desafios e boas práticas para os 
idosos de hoje a amanhã. “Temos 
de estar atentos ao que se passa 
na sociedade, o que está a mudar 

e o que precisamos de fazer para 
acompanhar a mudança”, subli-
nhou José Pedro Machado, verea-
dor com os pelouros da Saúde e 
Coesão Social, destacando a von-
tade de “pôr as pessoas a discu-
tir e a trabalhar em rede”, já que, 
acredita, “com o apoio de todos 
conseguimos que as nossas po-
líticas cheguem a mais pessoas”.

Intervenções e reflexões para 
a demência, sexualidade e inti-
midade nas pessoas mais velhas 
foram alguns dos temas que in-
tegraram os painéis de debate 

do segundo seminário “Políticas 
e Intervenções Gerontológicas”, 
promovido pela Câmara de San-
to Tirso.

Ao mesmo tempo, os parti-
cipantes integraram grupos de 
trabalho que se debruçaram so-
bre temas como a “discrimina-
ção pela idade, maus-tratos e 
abuso”, o “envelhecimento ativo 
e a participação cívica”, a “fa-
mília e os cuidadores informais 
de pessoas com demência” e o 
“espaço domiciliar e vida inde-
pendente na demência”.

É um dos momentos mais es-
perado pelos utentes da Coope-
rativa de Apoio à Integração do 
Deficiente (CAID) e, este ano, o 
jantar solidário voltou a juntar à 
mesa mais de 900 pessoas que 
quiseram apoiar a instituição, a 
7 de junho.

Vestidos de preto, com cor-
das e passos de dança, os uten-
tes da CAID foram as principais 
estrelas de uma noite onde o 
objetivo era “acordar para a di-
ferença”. O presidente da dire-
ção da CAID e também presi-
dente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto Costa, agra-
deceu à população que “massi-

vamente se quis associar à ini-
ciativa” e sublinhou o grande 
apoio e incentivo que têm dado 
à cooperativa.

O evento solidário é anual e 
assinala o aniversário da Coo-
perativa – este ano comemo-
rou 21 anos –, criada fruto do 
apoio da autarquia. ”Foi a Câma-
ra Municipal que permitiu que a 
construção da sede, em Fontis-
cos, avançasse e é a autarquia 
que tem permitido, ao longo dos 
anos, que este projeto na área 
da deficiência se desenvolva”, 
sublinhou.

A Cooperativa de Apoio à In-
tegração do Deficiente trabalha 

com vista à inclusão social, pro-
fissional e ocupacional de pes-
soas com deficiência e incapa-
cidade. Desenvolve atividades 
de reabilitação, ocupação, edu-
cação e formação socioprofis-
sional, que visam a melhoria 
da qualidade de vida e satis-
fação pessoal e familiar. Apre-
senta respostas sociais através 
de valências como o Centro de 
Atividades Ocupacionais, uma 
residência autónoma, um Gabi-
nete de Terapias, formação pro-
fissional e uma bolsa de servi-
ços em cozinha e jardinagem. 
Conta, atualmente, com mais de 
80 utentes. 

Santo Tirso foi um dos 16 municípios a assinar o protocolo de cooperação com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de  Género

Envelhecimento ativo foi um dos temas em discussão

Plano Municipal pretende implementar medidas de apoio e sensibilização

Pela igualdade 
e não discriminação

Desafios da gerontologia em debate

Mais de 900 pessoas 
solidárias com a CAID
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O II Encontro de Despor-
to Adaptado voltou, 
no dia 12 de junho, 
ao Parque Desporti-

vo Sara Moreira e trouxe con-
sigo cerca de 300 participantes 
numa iniciativa que chamou a 
atenção para a importância do 
desporto como forma de inclu-
são na sociedade. 

Karaté, Ténis de Mesa, Polybat, 
Equitação, Basquetebol, Boccia, 

Kin-ball, atletismo em cadeira de 
rodas, circuito de obstáculos, vo-
leibol e dança. A lista de modali-
dades praticadas no II Encontro 
de Desporto Adaptado foi vasta 
e adequada às necessidades de 
cada um dos participantes. “Este 
é um evento aberto à socieda-
de”, explicou o presidente, Alber-
to Costa, sublinhando a necessi-
dade ainda existente de “divulgar 
e consciencializar a importância 

da atividade física adaptada”.
A iniciativa foi, pelo segun-

do ano, um sucesso e surge no 
âmbito da implementação do 
Programa Municipal de Despor-
to Adaptado que se iniciou em 
2018. “Queremos dar respostas 
concretas às reais necessidades 
e expectativas da população re-
sidente no concelho, de forma 
gratuita”, explica o presidente 
da Câmara, defendendo que se 
trata de “uma das formas mais 
eficazes de inclusão na socieda-
de, uma vez que trabalha a au-
toestima e a confiança, educando 
a comunidade para a diferença, 
potenciando valores universais 
como o respeito, a superação ou 
a igualdade”. “Todos queremos a 
inclusão, o bem-estar e a quali-
dade de vida das pessoas e, por 
isso mesmo, nestes casos não 
há e não pode haver fronteiras”, 
acrescentou.

Desde o arranque, já inte-
gram o Programa de Desporto 
Adaptado cerca de 350 pratican-
tes e sete das oito modalida-
des do programa já estão em 
funcionamento.

O encontro, que se prolon-
gou por toda a manhã contou 
com a participação de alunos 
dos Agrupamentos de Escolas 
Tomaz Pelayo, D. Dinis e S. Mar-
tinho, assim como do Instituto 
Nun’Alvres, Escola da Ponte e 
os utentes da CAID, CASL e AP-
PACDM da Trofa.

O Pavilhão Desportivo Mu-
nicipal recebeu o I Campeona-
to Concelhio de Boccia Sénior, 
promovido pela Câmara de Santo 
Tirso, que juntou cerca de 200 
praticantes para um encontro 
que promoveu a atividade física 
e a socialização.

“Esta é uma atividade de ex-
trema importância do ponto de 
vista da saúde e do ponto de 
vista social”, assinalou o presi-
dente da Câmara de Santo Tirso, 
Alberto Costa, salientando que se 

trata de uma modalidade “fácil 
de aprender, que pode ser pra-
ticada por toda a gente, com ou 
sem limitação física, sendo, por 
isso, o desporto ideal para ser 
dinamizado em instituições que 
acolhem idosos e onde existem 
pessoas com diferentes tipos de 
limitações físicas e intelectuais”.

O campeonato juntou os uten-
tes das nove Instituições de Soli-
dariedade Social (IPSS) do conce-
lho que integram o Programa de 
Boccia Sénior. Alberto Costa está 

convicto de que este programa, 
aliado ao Santo Tirso Ativo e ao 
Programa de Desporto Adaptado, 
“vem colmatar uma necessida-
de de lutar pela inclusão e pelo 
reconhecimento da importância 
que o desporto e a atividade fí-
sica têm na saúde, bem-estar e 
qualidade de vida da população”.

O Programa de Boccia Sénior 
foi lançado em 2018 e prevê a 
realização de uma a duas aulas 
por semana nas IPSS do Municí-
pio de Santo Tirso.

Um dos maiores eventos 
desportivos do país volta 
a passar por Santo Tirso 
no ano em que assinala 

a 81ª edição. A oitava etapa da 
Volta a Portugal em Bicicleta faz 
a ligação entre Viana do Castelo 
e Felgueiras e passará pelas ruas 
do Município no dia 9 de agosto.

É a maior competição do ciclis-
mo português e arrancou para a 
estrada a 31 de julho. Até 11 de 
agosto, a 81ª Volta a Portugal em 
Bicicleta percorre 1531 quilóme-
tros para terminar no Porto. Dia 
9 de agosto, na etapa que une 
Viana do Castelo a Felgueiras, 
o pelotão passa por Santo Tirso. 

“Somos um Município aficio-
nado do ciclismo e acreditamos 
que um evento com o mediatis-
mo da Volta a Portugal em Bi-
cicleta voltará a cativar grande 
afluência de pessoas nas ruas 
do nosso Município”, defende o 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Alberto Costa.

No dia 9 de agosto, após pas-
sagem pela Rua de Fontiscos 
( junto ao Pingo Doce), os atletas 
descem, depois, até à Rua de S. 
Bento da Batalha e, na rotunda 
da Escola S. Rosendo, dirigem-
-se para a Avenida Sousa Cruz. 
Saem depois da cidade em di-
reção a Santa Cristina e seguem 

por Santiago da Carreira, pela 
N105. A meta volante estará ins-
talada junto ao Tribunal.

Santo Tirso tem já um vasto 
historial de presenças na Volta. 
Este ano, o frenesim desportivo 
da Volta a Portugal volta ao Mu-
nicípio para ver passar a oitava 
etapa da 81ª edição.

Joni Brandão foi o rei da 
grande subida à Assunção na 
5ª Etapa do Grande Prémio de 
Ciclismo Jornal de Notícias que 
passou por Santo Tirso no dia 
8 de junho. Pelo segundo ano 
consecutivo, Santo Tirso este-
ve na rota do Grande Prémio de 
Ciclismo Jornal de Notícias, que 
assinalou este ano a 29ª edição 
e decorreu de 4 a 10 de junho.

A 5ª etapa trouxe a Santo Tir-
so um contra-relógio individual 
que sagrou o atleta da Efapel 
como vencedor.

Ao longo de mais de seis qui-

lómetros, a etapa fez a ligação 
entre o Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea e o 
Santuário de Nossa Senhora 
da Assunção, em Monte Cór-
dova. “Uma subida dura” que 
Joni Brandão conquistou em 14 
minutos e 59 segundos, nove se-
gundos antes de Edgar Pinto, da 
W52-FC Porto. Ricardo Mestre 
que, viria a sagrar-se o grande 
vencedor desta edição, não fi-
cou além do quarto lugar.

Para os ver passar, uma mul-
tidão que se posicionou estra-
tegicamente nas ruas, algo que 

não surpreendeu o presidente 
da Câmara, Alberto Costa. “San-
to Tirso tem a tradição do ciclis-
mo”, garantiu, “lembremo-nos 
de José Pacheco, que venceu a 
Volta a Portugal em 1962 e é 
natural de santo Tirso, o ciclis-
mo está enraizado no povo de 
Santo Tirso“, garantiu.

O Grande Prémio de Ciclis-
mo Jornal e Notícias assume-
-se como a prova mais longa 
sem pausas e, ao longo de sete 
dias, percorreu mais de 755 qui-
lómetros nas estradas do norte 
do Pais.Encontro promoveu a atividade f ísica e a socialização entre os mais idosos

O presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, contactou com os participantes

Subida "dura" até Nossa Senhora da Assunção

A meta volante estará este ano junto ao Tribunal de Santo Tirso

As vantagens da prática despor-
tiva adaptada são notórias não 
só a nível físico, mas também 
cognitivo, afetivo e social. Os be-
nefícios da atividade desportiva 
têm impactos reais na melhoria 
do equilíbrio, da coordenação, 
da flexibilidade e das capa-
cidades cardiorrespiratórias; 

representa um importante papel 
no desenvolvimento da capaci-
dade de raciocínio e concentra-
ção, fomenta as relações inter-
pessoais e sociais, assim como 
o autocontrolo e autoestima; e 
fomenta a sensibilização, a acei-
tação e proximidade da socieda-
de à deficiência.

IMPACTO DO PROGRAMA

Desporto adaptado 
junta 300 utentes

I Campeonato de Boccia Sénior envolve IPSS

Volta a Portugal em Bicicleta 
passa a 9 de agosto

Grande Prémio JN em contra-relógio até à Assunção
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F oram nove dias que fizeram 
desta a edição mais longa 
das Festas de S. Bento. De 
6 a 14 de julho, Santo Tirso 

encheu-se para a maior festa da 
cidade, que contou com grandes 
espetáculos, boa comida, animação 
e fogo de artif icio.  

A partida foi dada com a aber-
tura do Arraial dos Carvalhais que, 
noite após noite, juntou à mesa os 
amantes da boa comida tradicio-
nal confecionada pelas associações 
do concelho. No palco principal, na 
Praça 25 de Abril, Dan Riverman fez 
as honras da casa e abriu o concer-
to de Conan Osíris, dia 10 de julho. 
O vencedor do Festival da Canção 
deste ano juntou uma legião de 
fãs para aquele que foi o concerto 
mais irreverente das Festas. Her-

man José, dotado de uma versati-
lidade inigualável e um sentido de 
humor acutilante, encheu a Praça 
para um espetáculo que arrancou 
gargalhadas do inicio ao fim. E se 
Deejay Telio arrastou uma multi-
dão de jovens para o concerto, os 
GNR proporcionaram uma viagem 
pelos grandes sucessos da banda 
que aliou a melancolia ao esplen-
dor do rock português.

“Acho que o sucesso desta edi-
ção prova que a aposta numa pro-
gramação diversificada, para todos 
os públicos e todas as idades es-
tava certa”, avaliou o presidente 
da Câmara, Alberto Costa. A edição 
de 2019 voltou, ao longo de qua-
tro noites, a fazer do Largo Coronel 
Batista Coelho o ponto mais procu-
rado das noites de verão com dj’s 

e animação ao ar livre e levou a 
sessão de fogo piromusical para o 
MIEC. Novidade foi também a ilumi-
nação do Mosteiro de S. Bento que 
foi retomada após várias décadas.

“Foram dias memoráveis, com 
pessoas de dentro e fora do con-
celho espalhadas pelas ruas da ci-
dade”, sublinhou o presidente da 
autarquia, adiantando que “isto 
mostra, por um lado, que cada vez 
mais as pessoas se sentem orgu-
lhosas de pertencer a Santo Tirso 
e, por outro, que há uma enorme 
dinamização económica e cultural 
no concelho”. 

As Festas de S. Bento termina-
ram dia 14 com o desfile das as-
sociações, um sambódromo junto à 
Câmara Municipal e o concerto de 
Fábia Rebordão na Quinta de Fora. 

Enchente na edição de 2019 das Festas de S. Bento
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É um dos nomes promisso-
res na moda em Portugal por 
equilibrar, na mesma balança, 
o talento, o trabalho e a per-
severança. João Sousa é de-
signer de moda aos 19 anos, 
já lançou marca própria e ven-
ceu um dos concursos mais 
importantes em Portugal, os 
“Novos Criadores PFN”, que 
o levou a apresentar uma co-
leção no Bloom, do Portugal 
Fashion.

O mundo para além dos ec-
rãs de televisão, dos posts de 
redes sociais, dos flashes e das 
fotos de revistas é a realidade 
de João, designer reconhecido 
pelo talento aos 19 anos, mas 
com uma ligação à arte que co-
meça muito antes. Natural de 
Santo Tirso, com apenas 15 anos 
aventurou-se pela imensidão da 
cidade Porto e acabou à porta 
da Escola de Moda. Soube des-
de sempre o que queria, e mes-
mo quando o contacto com a in-
dústria ainda era residual, sabia 
que queria aprender. “Eu sabia 
que queria ser designer, mas 
também não pensei que ia ser 
logo aos 18 anos”, confidencia.

Na escola, era sempre o mais 
novo da turma. Os restantes, 
conta, “eram pessoas que es-
tavam noutros cursos. Fui dos 
poucos que saí do nono ano 
direto para a escola de moda”.

O Bloom e a porta do Portu-
gal Fashion

Durante os três anos em que 
frequentou a Escola de Moda do 
Porto somou participações em 
concursos como Namorar Por-
tugal, Vestido de Chita e até 
mesmo o concurso internacional 
Paulo Ribeiro by Pizarro, no qual 
f icou entre os 10 finalistas. As 
portas abriram-se quando ven-
ceu a edição de 2018 dos novos 
criadores Portuguese Fashion 
News. “Os prémios envolviam 
um valor monetário, um estágio 
numa empresa e a possibilida-
de de entrar no Bloom”, expli-
ca. O Bloom Portugal Fashion é, 
adianta, “uma plataforma que 

ajuda os criadores a apresenta-
rem-se ao público e a ter con-
tacto com imprensa, modelos, 
fotógrafos, e toda essa parte da 
indústria da moda que não está 
tão ligada à parte da confeção 
e do têxtil”.

A experiência foi impactante 
e diferente de tudo o que já ti-
nha vivido. “Foi muito confuso, 
andava toda a gente a chamar 
por mim ao mesmo tempo para 
saber o que eu queria”, recorda. 
O desafio, garante, “é que mes-
mo que se vá com uma ideia 
do que se quer, naquele mo-
mento tudo muda”. Para além 
disso, assegura que o trabalho 
vai muito para além da criação. 
“Tenho de fazer f ichas técnicas 
para todas as peças, escolher 
todos materiais, acessórios, por-
que não se trata só da roupa. 
Há o calçado, o cabelo, a maqui-
lhagem, a música do desfile, o 
f lyer usado para promover. Tudo 
passa por mim”.

A experiência deu-lhe ferra-
mentas preciosas e garante que 
já consegue “organizar as coi-

sas de forma diferente”. A com-
provar o sucesso, surgiu o facto 
de a participação, que deveria 
acontecer apenas uma vez, se 
voltar a repetir.

A mensagem das coleções
Diz procurar sempre novas 

experiências e acredita que 
“em Portugal há moda em todo 
o lado” que serve de inspiração. 
Tudo isso o ajuda na criação das 
peças que, salienta, são mais 
conceptuais do que pronto-a-
-vestir. “Como estou a chegar 
ao mercado, tenho de começar 
a criar novo conteúdo, não pos-
so fazer logo peças que saem 
da fábrica e estão na loja, te-
nho que causar impacto, para 
as pessoas começarem a co-
nhecer o meu trabalho”, explica.

A conquistar cada vez mais 
a atenção das passerelles na-
cionais, João quer agora aven-
turar-se na internacionalização 
da sua marca de autor. Com 19 
anos, quer continuar a captar 
conhecimentos de áreas especi-
ficas da moda: “Ainda não tenho 
um rendimento fixo e procuro 
sempre alguém que me possa 
apoiar na coleção, seja a nível 
dos materiais, da confeção e 
modelação, para conseguir re-
tirar o meu projeto do papel”. 
Trabalho nem sempre fácil, mas 
do qual não desiste, até porque 
o objetivo é “transmitir uma 
mensagem com as coleções”. 
A primeira delas de cariz “mais 
ambiental e social”, depois 
abordando “as marcas na pele 
que levam a que as pessoas 
sofram vários tipos de precon-
ceito”. Chama-lhe “abordagem 
criativa dos temas”, mas o que 
João pretende fazer é despertar 
a sociedade: “Somos todos dife-
rentes e só temos de assumir”, 
sublinha.

A abordagem contemporânea 
que dá ao streetwear é o que 
gosta de fazer, mas não nega 
a possibilidade de novas aven-
turas. Para já, o futuro próximo 
reserva-lhe mais uma: em outu-
bro, apresenta uma nova cole-
ção no Bloom Portugal Fashion.Em outubro, irá apresentar uma nova coleção no Bloom Portugal Fashion

João Sousa já lançou marca própria e venceu um dos concursos mais importantes em Portugal

  Eu sabia que queria ser designer, 
mas também não pensei que ia ser 

logo aos 18 anos  

João Sousa:  
design e moda aos 19 anos
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F oram dias de grande ex-
pectativa, de minutos 
agarrados ao telefone 
com um único número 

em mente: 760 107 073. O je-
suíta esteve, juntamente com 
mais seis doces, a disputar o 
lugar de representante do dis-
trito do Porto no concurso das 
7 Maravilhas Doces de Portugal, 
transmitido pela RTP. No dia 16 
de julho, abriu o programa em 
primeiro e foi aí que se manteve 
até ao final. Foi o mais votado 
e é, agora, o representante do 
distrito nas semifinais que se 
realizam a 24 ou 31 de agosto, 
dependendo do sorteio.

A apoiar esta candidatura, 
a Câmara de Santo Tirso tem 
incentivado a que a população 
se una em torno deste concur-
so. “O jesuíta de Santo Tirso 
já é conhecido em todo o país, 
o que comprova que é mes-
mo uma «maravilha de Portu-
gal»”, defendeu o presidente 
da autarquia, Alberto Costa, 
mostrando-se “orgulhoso” pelo 
facto do doce ser o vencedor 
do distrito do Porto. “Existe, 
agora, um caminho para per-
correr até à grande f inal, para 
que possamos ser eleitos uma 
das 7 Maravilhas Doces de 

Portugal”, realça.
Armindo Araújo, o padrinho 

do doce, o cantor Dan River-
man, a atleta Ercília Machado, o 
FC Tirsense, o CD Aves, os atle-
tas do Ginásio Clube de San-
to Thyrso foram algumas das 
figuras e instituições públicas 

que manifestaram publicamen-
te o apoio ao jesuíta. As lojas, 
numa parceria que envolveu 
também a Associação Comer-
cial e Industrial de Santo Tirso, 
afixaram cartazes nas montras 
e até Conan Osíris confidenciou, 
no concerto das Festas de S. 

Bento, que “curte esse bolo”. O 
movimento em torno da eleição 
do jesuíta elevou o sentimento 
de orgulho e pertença a Santo 
Tirso e o resultado foi a vitória 
em mais uma fase do concurso.

O doce que “é tão bom”, “di-
vinal” e, para muitos, “o me-

lhor doce do mundo” estava em 
competição com o biscoito da 
Teixeira, de Baião, as cavacas 
de Margaride e o Pão de ló de 
Margaride, de Felgueiras, o lei-
te creme e o sarrabulho doce, 
de Lousada, e a sopa seca, de 
Valongo.

A Câmara de Santo Tirso 
candidatou o Invest Santo Tirso 
à edição de 2019 dos Prémios 
Europeus de Promoção Empre-
sarial – uma iniciativa da Co-
missão Europeia, coordenada 
pelo IAPMEI – Agência para a 
Competitividade e inovação, na 
categoria de “Desenvolvimen-
to do Ambiente Empresarial”, 
e conquistou o segundo lugar 
pelo trabalho que tem levado 
a cabo, em prol do ecossiste-
ma empresarial do concelho.

“Todos os anos, o concurso 
identifica os melhores projetos 
em várias áreas pela especifici-
dade do seu contributo no de-
senvolvimento económico e do 

emprego das regiões. Este ano, 
o Invest Santo Tirso foi reco-
nhecido, alcançando o segundo 
lugar a nível nacional”, congra-
tulou-se o presidente da Câma-

ra Municipal, Alberto Costa.
A candidatura foi avaliada 

tendo em conta fatores como 
a “originalidade” e “exequibi-
lidade”, o “impacto na econo-

mia local”, ou “a melhoria nas 
relações entre os intervenien-
tes locais”. O resultado, sub-
linhou Alberto Costa, “é mais 
uma prova do bom trabalho 
que vem sendo levado a cabo 
pelo Invest Santo Tirso, na di-
namização económica e empre-
sarial do concelho”. 

“O acompanhamento e facili-
tação de processos são fulcrais 
no crescimento do número de 
empresas, na sua expansão, na 
criação de postos de trabalho 
com impactos muito positivos 
na descida do desemprego em 
Santo Tirso”, acrescentou o au-
tarca, após a cerimónia de en-
trega de prémios que decorreu 

no dia 16 de julho, no Centro de 
Engenharia e Desenvolvimento 
de Matosinhos. 

Os Prémios Europeus de 
Promoção Empresarial preten-
dem potenciar as boas práticas 
no âmbito da promoção da ini-
ciativa empresarial na Europa, 
nomeadamente divulgar e par-
tilhar exemplos das melhores 
políticas.

O Invest Santo Tirso foi cria-
do pela Câmara Municipal em 
2015 e é responsável pela di-
namização económica e empre-
sarial do concelho, apoiando 
empreendedores, empresários 
e investidores ao longo de to-
das as etapas. 

A claque e a mascote JE que marcaram presença no programa da RTP

O presidente da Câmara Municipal, Alberto Costa, recebeu o prémio

Prémios europeus dão 2º lugar a Santo Tirso

Jesuíta nas meias finais  
das 7 Maravilhas Doces

A FECHAR


