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EDITORIAL
EDIÇÃO 06 • 2016

SANTO TIRSO ESTÁ A MUDAR
O ano de 2016 termina com boas notícias para Santo Tirso. A vitalidade económica de um Município mede-se não
só por sentir o pulsar de quem está no
terreno, mas também pelos números. E
esses são fornecidos pela diretora do
Centro de Emprego e Formação Profissional de Santo Tirso e Trofa, a Dra.
Isabel Cruz, que em entrevista à nossa
revista atualiza os últimos dados disponíveis: em outubro, “havia menos 2314
desempregados que no mesmo período
de 2013, o que significa uma acentuada
descida de 34,6%”.

JOAQUIM COUTO
Presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso

Dados animadores de uma retoma da economia local, alicerçada, naturalmente, na
conjuntura nacional, e, sem falsas modéstias, na dinamização que o atual executivo camarário tem vindo a imprimir a esta
área. Mais não fosse, o elogio vem de fora: “Sem dúvida que é de destacar o papel
relevante da Câmara de Santo Tirso (…).,
desenvolvendo um conjunto de medidas
facilitadoras do investimento (…)”., refere
ainda a Dra. Isabel Cruz nesta entrevista.
Mas nem só desta dinâmica económica
se escreve a história de Santo Tirso. O
último número da revista municipal do
ano de 2016 é revelador do trabalho e
do empenho que a Câmara tem vindo a
depositar com um único objetivo: melhorar a qualidade de vida da população.

Veja-se uma das obras emblemáticas
que irá marcar o mandato: o projeto de
reformulação do Nó do Barreiro. E porque antes de uma grande obra existe
sempre um grande projeto, ele aí está.
Concluído, elaborado em articulação
com a junta de freguesia e a Infraestruturas de Portugal, e prestes a arrancar.
Será, seguramente, uma intervenção
que irá beneficiar milhares de cidadãos
que anualmente transitam neste nó.
E é na persecução da resolução dos problemas de todos e de cada um que a
Câmara avançou também com um plano de requalificação da rede viária nas
freguesias e com a reposição da iluminação pública por todo o concelho. Medidas consensualizadas com as juntas de
freguesia, porque temos a preocupação
de ouvir antes de decidir e dialogar para
que as medidas implementadas no terreno estejam de encontro às expectativas
dos munícipes.
É impossível enumerar nesta revista
tudo o que foi feito entre julho e dezembro de 2016. Mas as suas notícias
retratam a abrangência da Câmara Municipal de Santo Tirso: projetos, grandes
obras, pequenas obras, programas de
apoio social, grandes iniciativas lúdicas
e culturais, dinamização económica…
Santo Tirso está a mudar.
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nó do barreiro

problema
com fim
à vista
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Os problemas de circulação junto ao Nó
do Barreiro, na Nacional 105, vão, finalmente, ser resolvidos. A Câmara Municipal de Santo Tirso apresentou no dia 9
de dezembro, na Junta de freguesia de S.
Tomé de Negrelos, o projeto de reformulação que prevê a revisão do entroncamento da EN105, num investimento da
autarquia de um milhão de euros.

Depois do desenvolvimento do projeto,
muito complexo não só pelos problemas
criados pela geologia do terreno, mas
também pela necessidade de negociar
parcelas de terreno e consensualizar a
solução com a Infraestruturas de Portugal, a Câmara deu finalmente o pontapé
de saída para a resolução do problema de
circulação que se faz sentir naquela zona.

PRIMEIRO
PLANO

1 milhão €
INVESTIMENTO TOTAL

Esta é uma obra há muito reivindicada
pela população de S. Tomé de Negrelos,
mas que vai trazer grandes benefícios a
todo o concelho”.

Joaquim Couto,

Presidente da Câmara de Santo Tirso
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curiosidade

A intervenção prevê a construção de uma rotunda, bem como
intervenções na EM 209, na Rua do Espírito Santo e ainda no
cruzamento da Casa do Povo, onde será criado o futuro acesso ao Centro Escolar, que engloba a Escola da Ponte e a Escola
EBI de S. Tomé de Negrelos.

De acordo com o estudo de tráfego realizado pelo gabinete projetista, as contagens efetuadas é de
cerca de 1841 veículos/hora no
período da manhã e 1.895/hora
no período da tarde.

O projeto contempla, ainda, requalificação dos arruamentos e
a intervenção ao nível da zona de circulação pedonal, rede de
drenagens pluviais e iluminação.
Espera-se que a obra avance no terreno, após os procedimentos
obrigatórios por lei referentes ao concurso público, já em 2017.

Conheço bem os constrangimentos diários do cruzamento do Barreiro e por isso sei o quão necessária é esta obra. Este é um sonho tornado realidade”.

Roberto Figueiredo,

Presidente da Junta de Freguesia
de S. Tomé de Negrelos
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2,2
milhõespara
€
requalificar
ruas das
freguesias

A requalificação da rede viária é um dos
projetos prioritários da Câmara Municipal de Santo Tirso para 2017. Para isso,
a autarquia tem previsto um Plano de
Investimento nas estradas das freguesias, orçado em cerca de 2,2 milhões de
euros que abrangerá uma extensão total
de 22 quilómetros.
“Estamos comprometidos com uma política de rigor e responsabilidade, o que
desaconselha projetos megalómanos e
irreais. Em vez disso, queremos continuar a fazer investimentos de proximidade e inteligentes, como aqueles que já
foram executados em vários arruamentos, um pouco por todo o concelho”, explica Joaquim Couto.
PRIMEIRO PLANO • EDIÇÃO 6 • 2016
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freguesia de vila das aves
RUAS EM 513, CM 1109, RUA ANTÓNIO MARTINS

união de freguesias
de carreira e refojos

RIBEIRO E RUA LUÍS GONZAGA CARVALHO
EXTENSÃO 3 KM

RUAS EM 558-1 E EM 558
EXTENSÃO 1,2 KM

O investimento da Câmara de Santo Tirso vem completar uma primeira fase de
investimentos na rede viária do concelho, cujo valor atingiu os 2,6 milhões de
euros, só nos últimos três anos, que envolveu a construção de novas ruas, como a ligação da Avenida de Paradela ao
Lugar de Cense, em Vila das Aves; ou a
ligação da Rua de Marecos à Travessa da
Quelha, em Vila Nova do Campo; mas
também a requalificação de estradas já
existentes, a pavimentação de ligações
em terra e ainda a construção de infraestruturas de águas pluviais.
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freguesia de roriz
RUA EM 513
EXTENSÃO 1,2 KM

freguesia de rebordões
união de freguesias
de lamelas e guimarei

RUA EM 637
EXTENSÃO 700 M

RUA EM 558-2
EXTENSÃO 400 M

união de freguesias de santo tirso,
couto (sta. cristina e s. miguel) e burgães
RUAS EM 508, CM 1100, AVENIDA ABADE PEDROSA
E RUA DO BACELO
EXTENSÃO 3 KM

freguesia de agrela
RUA CM 1125
EXTENSÃO 1 KM

freguesia de monte córdova
RUAS EM 558, EM 558-1, RUA JOSÉ ANTÓNIO MARTINS
E RUA DE VIA ROMANA
EXTENSÃO 4,1 KM

união de freguesias de areias,
sequeirô, lama e palmeira
RUAS CM 1101-1 (AREIAS), CM 1100, CM 1099,
EM 509 (AREIAS), CM 1101-1 (LAMA),
EM 509 (PALMEIRA) E EM 510-1
EXTENSÃO 4 KM

freguesia de vila nova do campo
RUAS EM 513, CM 1113-1 (S. MARTINHO CAMPO)
E CM 1113-1 (S. SALVADOR DO CAMPO)
EXTENSÃO 2 KM

freguesia de vilarinho
RUA CM 1112
EXTENSÃO 1,5 KM

freguesia de s. tomé de negrelos
RUA EM 637
EXTENSÃO 500 M
PRIMEIRO PLANO • EDIÇÃO 6 • 2016
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câmara
repõe
iluminação pública
nas freguesias

Mais de 1600 luminárias da EDP já começaram a ser ligadas
nas várias freguesias do concelho de Santo Tirso. A população
de Santo Tirso pode, desde dezembro, contar com mais iluminação pública, com o arranque do plano de reformulação da
rede de iluminação pública definido pela Câmara Municipal em
articulação com as juntas de freguesia.

8
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1618

LUMINÁRIAS LIGADAS
São 1618 luminárias, distribuídas pelas
diferentes freguesias do concelho, agora religadas pela Câmara Municipal. Num
plano de intervenção dialogado entre a
autarquia e as juntas de freguesia, foram
ativadas as luminárias que haviam sido
desligadas, aquando do aumento do valor do IVA na iluminação pública implementado pelo anterior governo.
“É mais um compromisso assumido concretizado, que vai ao encontro da reivindicação da população das diferentes
freguesias do concelho. Esta intervenção
permite-nos ajustar a rede de iluminação
pública em função das necessidades reais
da população”, aponta o presidente da
Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto.
A operacionalização do plano no terreno
está a ser levado a cabo pela EDP.

PRIMEIRO PLANO • EDIÇÃO 6 • 2016
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problemas
na sua habitação?

câmara responde com

sos casa

Chama-se SOS Casa e vai começar a
ser implementado no início deste ano. É
mais um programa de apoio social criado pela Câmara Municipal de Santo Tirso, com o objetivo de ajudar a resolver
um conjunto de problemas nas habitações das famílias mas carenciadas, entre as quais as barreiras arquitetónicas
que prejudicam o dia-a-dia de pessoas
com mobilidade reduzida.
Para Joaquim Couto, Santo Tirso é um Município “consciente das vulnerabilidades”
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das famílias do concelho. “Estamos
atentos às fragilidades socioeconómicas das nossas famílias, nomeadamente das pessoas com deficiência e dos
seniores. Este é um programa que se
soma às medidas de caráter social que
temos tomado e que tem um grande alcance social”, explica.
Este plano municipal visa realizar pequenas reparações nas habitações das famílias mais carenciadas do Município, até
ao valor limite de cinco mil euros.

áreas de intervenção
• CARPINTARIA
• ELETRICIDADE
• ELETRÓNICA
• SERRALHARIA
• CONSTRUÇÃO CIVIL
• CANALIZAÇÃO

critérios
para se
candidatar
rendimento mensal

Valor decorrente da soma de todos os
rendimentos ilíquidos auferidos pelo agregado familiar à data do pedido.

despesas dedutíveis

Valor resultante das despesas mensais
de consumo, com caráter permanente,
com renda ou amortização de habitação,
eletricidade, água, gás, educação, saúde,
passes de transportes, despesas de condomínio, telefone fixo e frequência de
equipamentos sociais.

rendimento disponível

Valor resultante da subtração das despesas dedutíveis ao rendimento mensal ilíquido do agregado familiar;

dimensão das intervenções
•• Pequenas reparações, a executar em habitações de seniores isolados e adultos dependentes sem retaguarda familiar;
•• Eliminação de barreiras arquitetónicas, a
executar em habitações de pessoas com mobilidade reduzida;
•• Recuperação/reabilitação de habitação própria permanente de famílias carenciadas.

PRIMEIRO PLANO • EDIÇÃO 6 • 2016

11

skate
parque
vai nascer no novo
parque urbano
de geão

áreas de
intervenção:
• VALORIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DA QUINTA DE GEÃO

• ABERTURA À ZONA RESIDENCIAL A SUL DA BIBLIOTECA

• ACESSO À ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA D. DINIS

• PRAÇA DE GEÃO

• ENQUADRAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

• PRAÇA DE SANGUINHEDO

• INTEGRAÇÃO DA SEDE ASSOCIAÇÃO AMIGOS

• PRAÇA DA MISERICÓRDIA

SANGUINHEDO

• PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL

• ESTABILIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SANGUINHEDO

• REVISTIMENTO VEGETAL DO SUB-COBERTO

• LIGAÇÃO AO GINÁSIO DE SANTO TIRSO

• REGENERAÇÃO DA MATA RIPÍCOLA

• ESPAÇO DE JOGO E RECREIO

• ENQUADRAMENTO DAS 3 ESCULTURAS DO MIEC
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PROJETOS
A Câmara Municipal de Santo Tirso tem
já concluído o projeto que vai dar origem
ao novo Parque Urbano de Geão. A obra
envolve uma requalificação de 70 mil metros quadrados, que resultará num investimento da autarquia na ordem dos dois
milhões de euros. Um projeto que, segundo Joaquim Couto, terá grande impacto
nesta zona do concelho: “É uma intervenção que vai permitir a criação de equipamentos de desporto e lazer ao ar livre, de
qualidade, permitindo que o espaço seja
usufruído por toda a população”.
Inserido no projeto do Parque Urbano de
Geão estará um skate parque, com uma
área de 800 metros quadrados e preparado para a prática de skate, BMX e patins em linha. Compromisso assumido no
início de mandato, a criação deste espaço integra uma obra “cujo objetivo fundamental é promover a coesão territorial
da cidade de Santo Tirso, e permitir alavancar o investimento privado nesta zona”, refere o autarca.
Igualmente inovadora no Município é a
inclusão de um espaço de street workout, que dota o Município de uma área
de 400 metros quadrados, apta para a
realização de campeonatos nacionais de
um desporto que ganha cada vez mais
adeptos. Outra das praças que vai ser
criada nesta zona verde da cidade será
um parque infantil de 500 metros quadrados, com equipamentos adequados
aos mais pequenos.

SKATE PARQUE

A intervenção no novo Parque Urbano de Geão integrará ainda a requalificação das margens do rio Sanguinhedo
e a construção de um percurso pedonal e ciclável com uma extensão de 1,5
quilómetros. Em destaque estarão as
três esculturas do Museu Internacional
de Escultura Contemporânea existentes
neste núcleo.

INTERVENÇÃO

70 mil m2
O projeto sofreu bastantes alterações
no último ano. Uma das razões prende-se com o facto do espaço estar situado
numa Zona de Reserva Ecológica. “Houve necessidade de reformular o projeto que estava a ser executado em 2015,
de forma a envolver diversas entidades,
entre as quais o Ministério do Ambiente”, explica Joaquim Couto, lembrando
ainda o importante diálogo estabelecido com a Escola D. Dinis e a Associação
dos Amigos de Sanguinhedo, duas instituições que sairão beneficiadas com este projeto.
Além disso, o valor do investimento aumentou, dado que foram incorporados
diversos equipamentos inicialmente não
contemplados, indo de encontro às expetativas da população.

PARQUE INFANTIL

STREET WORKOUT

800 m2 500 m2 400 m2
PROJETOS • EDIÇÃO 6 • 2016
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canil/gatil municipal

uma resposta digna
para os

animais

Foi um dos projetos assumidos pelo executivo liderado por
Joaquim Couto, e está prestes a ser concretizado. O Canil/
Gatil Municipal ficará localizado no lugar da Ermida, em Santa Cristina do Couto, e pretende dar uma resposta estruturada ao problema do abandono, do abate e da sobrepopulação
animal no concelho.
“Os municípios têm um papel fundamental na proteção da
vida animal, e neste sentido, a construção do Canil/Gatil é
absolutamente crucial para pôr em prática uma verdadeira
política de bem-estar destes seres vivos, assente no tratamento condigno dos animais abandonados, na sensibilização
contra o abandono e na promoção de programas de apoio e
adoção”, defendeu o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Joaquim Couto, durante a apresentação do projeto
elaborado pela autarquia.

localização
9108 m2
2540 m2

LUGAR DA ERMIDA, SANTA CRISTINA DO COUTO.

ÁREA TOTAL

ÁREA CANIL/GATIL

14

MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO • EDIÇÃO 6 • 2016

edifício canil

• 20 “BOXES” COM ÁREA INTERIOR E ÁREA EXTERIOR COBERTA
• 2 “BOXES” PARA ANIMAIS EM QUARENTENA
• 2 “BOXES” PARA ANIMAIS PERIGOSOS
• 2 PÁTIOS PARA RECREIO (EXTERIOR)
• SALA DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
• SALA DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

edifício médico
e administrativo

• SALA DE CONSULTAS VETERINÁRIAS
• SALA DE TRATAMENTOS E CIRURGIA
• SALA ADMINISTRATIVA
• SALA DE ESPERA

• INSTALAÇÃO SANITÁRIA E BALNEÁRIOS
• 6 “BOXES” (GATIL)
• ÁREA DE RECREIO (GATIL) OUTRAS INTERVENÇÕES
• ARRANJO DA ZONA ENVOLVENTE
• ESTACIONAMENTO
• ACESSO À ESTRADA MUNICIPAL
PROJETOS • EDIÇÃO 6 • 2016
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VAI AVANÇAR

reabilitação do campo
de futebol de areias
O Campo de Futebol de Areias vai ser
requalificado. A Câmara Municipal vai
investir 225 mil euros para criar mais e
melhores condições neste espaço da
freguesia, resultado do compromisso
assumido pelo executivo liderado por
Joaquim Couto.
A intervenção prevê a colocação de relvado sintético, destinado à prática de
futebol de 11 e sete, bem como a colocação de balizas e banco de suplentes com cabine coberta para 12 lugares.
Prevista está ainda a execução de redes
de drenagem de águas pluviais e de rega
de campo, a pavimentação das áreas de

circulação pedonal, e a substituição da
luminária existente.
Para Joaquim Couto, “esta é uma requalificação que não só traz melhores condições
às diferentes associações que utilizam o
espaço, mas também permitirá fomentar
o desporto, ao nível da formação”.
A apresentação do projeto foi feita no
dia 14 de dezembro, na sede da junta
da União de Freguesias de Areias, Sequeirô, Lama e Palmeira liderada por Eurico Tavares e contou com a presença de
elementos da direção da Associação Recreativa e Cultural de Areias (Arca).

…e sintético em vilarinho
Em Vilarinho, o campo de futebol também
vai ganhar um “tapete verde”. No jantar
do 40º aniversário do FC de Vilarinho, a
23 de dezembro, o presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Joaquim Couto, anunciou que o piso sintético do Campo das Agras, pertença do Município, mas
cedido ao clube, vai ser uma realidade a
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curto prazo. “Estamos em condições para arrancar com a elaboração do projeto,
de forma a que as obras possam arrancar
em meados de 2017”, revelou o autarca.

40 mil euros, melhorando as condições de
segurança de todos quantos frequentam
as instalações do clube, de atletas a árbitros, passando por dirigentes e público.

Já neste mandato, em 2014, a Câmara financiou o projeto de beneficiação da zona
dos balneários do FC Vilarinho, no valor de

Em 2016 o contrato-programa de desenvolvimento desportivo estabelecido entre
a Câmara e o clube triplicou face a 2013.

EM MARCHA
requalificação
junto à igreja
da palmeira
É uma obra há muito reclamada pela população, e permitirá um melhor acesso a
um dos locais de maior afluência da freguesia. A Câmara Municipal já deu início à requalificação da área envolvente à
Igreja da Palmeira, que integra não só a
execução de um troço de via de circulação automóvel mas também a criação de
zonas de circulação pedonal.

uma obra essencial, e que trará melhor
qualidade de vida às pessoas da freguesia”, aludiu Joaquim Couto, presidente da
autarquia.
A intervenção, no valor estimado de 180
mil euros, dá continuidade às obras já
realizadas na zona do adro, e prevê ainda

a pavimentação dos passeios e da faixa
de rodagem com cubos de granito. Nesta
obra, a autarquia aposta também na execução da rede pública de drenagem de
águas pluviais, tal como na substituição
das luminárias existentes por armaduras
de iluminação LED, uma medida que está
em marcha por todo o concelho.

Esta requalificação permitirá criar uma
área de estacionamento para 35 lugares, um dos quais destinados a pessoas
com mobilidade reduzida. “Não se trata
de uma obra de grande dimensão, mas é

PROJETOS • EDIÇÃO 6 • 2016
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nova resposta
na área da deficiência
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projeto da caid
no vale nascente

está concluído
Maior resposta e mais autonomia. Este é
o objetivo do novo polo da CAID – Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente, que permitirá à instituição o
funcionamento de um novo Centro de
Atividades Ocupacionais, localizado no
edifício da antiga Junta de Freguesia de
S. Salvador do Campo.
O espaço é cedido pela Câmara Municipal, e sofrerá obras de adaptação e
ampliação, num investimento de 700
mil euros. Na apresentação do projeto, a 18 de setembro, o presidente da
autarquia sublinhou “a importância de

aumentar a resposta no concelho” na
área da deficiência. O novo polo na zona nascente, apontou Joaquim Couto,
“vai ajudar em muito as necessidades
atuais, até pelo facto de permitir dar
resposta às 35 pessoas que se encontram em lista de espera”.
As obras serão feitas em diferentes fases, já que o edifício necessita ser adaptado às regras da Segurança Social, que
já deu o aval à candidatura do projeto a
fundos comunitários. Após a garantia de
financiamento, o novo polo levará cerca
de nove meses a estar concluído.

serviços
• SALA DE SNOEZELEN
• GABINETE DE APOIO MÉDICO,
PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL
• SALA DE FISIOTERAPIA
• GINÁSIO COM ACESSO PARA O
ESPAÇO DE RECREIO EXTERIOR
• BALNEÁRIOS PARA OS UTENTES

• DUAS SALAS DE ATIVIDADES
COM ACESSO A PÁTIO COBERTO
E ESPAÇO DE RECREIO
EXTERIOR
• DUAS OFICINAS, PARA PINTURA
A OLARIA, COM ACESSO A PÁTIO
COBERTO E ESPAÇO
DE RECREIO EXTERIOR

• SALA POLIVALENTE PARA CONVÍVIO E REFEIÇÕES, BAR E COZINHA
• ESPAÇO DE ARRUMOS PARA
APOIO AO ESPAÇO DE RECREIO
EXTERIOR
• INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

PROJETOS • EDIÇÃO 6 • 2016
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d.dinis ganha

NOVA PRAÇA...

A Escola Básica e Secundária D. Dinis vai
ganhar uma nova praça, junto à Rua da
Misericórdia. A intervenção, a cargo da
Câmara Municipal de Santo Tirso, visa a
alteração do espaço público, ampliando
as zonas pedonais e criando zonas de estadia, com a colocação de bancos.
A Câmara Municipal de Santo Tirso
vai melhorar a zona de acesso à Escola Básica e Secundária D. Dinis, dando

seguimento ao compromisso assumido
com a direção desta unidade de ensino.
Segundo revelou o presidente da autarquia, Joaquim Couto, durante a apresentação do projeto, a 12 de dezembro,
perante uma plateia composta por dezenas de alunos, “trata-se de uma obra
importante”, tendo em conta que “vai
melhorar os acessos pedonais, devolvendo o espaço aos peões, e reorganizar
a zona do estacionamento”.

mais 2 milhões de euros para reabilitar parque escolar
Com algumas obras já concluídas, a aposta na modernização do parque escolar não terminou. A Câmara de Santo Tirso e o Ministério da Educação celebraram, no mês de setembro, um protocolo que vai permitir avançar com obras em mais três escolas do concelho.
O acordo resulta num investimento de cerca de dois milhões de euros no parque escolar do
Município, nomeadamente de 500 mil euros na Escola Básica de São Martinho do Campo
e de 750 mil euros na EB 2,3 de Vila das Aves, e EB 2,3 São Rosendo.
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…depois de ter ganho
novas salas de aula
Uma comunidade escolar orgulhosa reuniu-se em peso para presenciar a inauguração da requalificação da Escola Básica
e Secundária D. Dinis, no dia 3 de outubro. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, presidiu o momento, e
não poupou em palavras os elogios a um
espaço educativo de referência no concelho: “O que vejo aqui é uma escola absolutamente requalificada, com todas as
condições para que o projeto educativo
se realize em plenitude. É fantástico ver
os estudantes usufruírem plenamente de
uma escola com excelentes condições”.
Novos blocos, que incluem laboratórios
de química, física e biologia, salas de aula específicas para a área das artes, uma
biblioteca e um pavilhão desportivo requalificados integram uma escola renovada, resultante de um investimento de
9,5 milhões de euros. Para além da nova dinâmica interna, o edifício revela-se
ainda em plena harmonia com o espaço

verde exterior, já que terá acesso direto
ao futuro Parque de Geão.
Para Joaquim Couto, esta é uma obra
marcante, e que vem ao encontro da
prioridade que a Educação tem tido para o executivo municipal. “Esta é uma

intervenção muito importante para Santo Tirso. A Escola D. Dinis é agora uma
unidade de ensino de excelência, ligada
à Biblioteca Municipal, e, futuramente,
com acesso direto ao Parque de Geão,
que permitirá aos alunos usufruírem das
suas instalações”, congratulou-se.
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rua silva araújo

NOVA VIDA

para a “baixa”
de vila das aves
Arrancou em setembro a primeira fase da
requalificação da Rua Silva Araújo, na freguesia de Vila das Aves. O investimento
da Câmara promete trazer nova vida aos
acessos à “baixa” da freguesia. “Esta intervenção é estruturante em Vila das Aves”,
salientou o presidente da autarquia, Joaquim Couto, numa visita às obras.
Nesta primeira fase, resultado de um investimento de cerca de 520 mil euros, a

a saber
a primeira fase contempla a extensão entre o largo da feira e
a avenida da paradela.
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empreitada inclui a requalificação do pavimento e dos passeios, bem como a melhoria da iluminação e a correção das estruturas das águas pluviais e dos esgotos.
Também a presidente da junta de Vila das
Aves, Elisabete Faria, considera a obra de
grande importância. “É uma intervenção
fundamental para o desenvolvimento de
Vila das Aves, porque é a zona que envolve o mercado, que é muito frequentado”.

obras

NO TERRENO
praça camilo castelo branco

Está em marcha a requalificação da Praça Camilo Castelo Branco, uma obra que dará nova vida à entrada da cidade. A intervenção prevê a construção de uma nova rotunda, que permitirá
melhorar um dos principais problemas de trânsito na cidade,
bem como eliminar os constrangimentos na circulação rodoviária. O projeto, orçado em cerca de 800 mil euros, prevê ainda
o alargamento de passeios e a criação de percursos pedonais e
cicláveis, bem como a redefinição das áreas de estacionamento.

praceta do alto da feira
Já teve início a segunda fase de requalificação da Praceta do
Alto da Feira, que fará nascer uma nova “varanda” sobre o
Largo Coronel Batista Coelho. Esta intervenção, numa zona
ex-libris de Santo Tirso, tem por objetivo reorganizar a circulação automóvel e pedonal, bem como criar uma zona de lazer
e esplanadas, num investimento total da autarquia no valor de
200 mil euros. Para além de um espaço com zonas verdes, a
beneficiação garantirá ainda a acessibilidade de pessoas com
mobilidade condicionada e de viaturas de emergência.
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escola d. afonso henriques
Está em marcha a empreitada que tem
por objetivo o melhoramento da zona
exterior da Escola Secundária D. Afonso Henriques, em Vila das Aves. A intervenção contempla a implementação
da circulação em sentido único no arruamento de acesso à escola, bem como a execução de uma via de saída desta
área, criando uma zona de paragem para
transportes públicos com abrigo.

escola conde s. bento
Estão em curso as obras de requalificação na Escola Conde de
S. Bento, nomeadamente a construção de um novo parque infantil e um novo campo de jogos. O investimento da Câmara
de Santo Tirso, no valor de 400 mil euros, prevê ainda a remodelação de todos os espaços interiores e exteriores, renovação
geral do telhado e caixilharias, beneficiação dos pavimentos,
novo mobiliário e equipamentos informáticos, bem como a remodelação toda a área envolvente.

rua de manuel coelho cardoso
A Rua de Manuel Coelho Cardoso está
a ser alvo de requalificação. As obras,
efetuadas pela Junta de Freguesia de S.
Tomé de Negrelos, no âmbito da transferência de capital da Câmara para as freguesias, envolve a repavimentação da
via, em cubos de granito.
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antes e depois
rua manuelrebordões
ferreira lagoa

Foi inaugurada, a 6 de setembro, a requalificação da Rua
Manuel Ferreira Lagoa, em Rebordões. A estrada, que se
encontrava em terra, está agora renovada, e passou a ter
cubos de granito. A intervenção da Junta de Freguesia, com
um subsídio da Câmara de 61 mil euros, resolveu ainda o
problema frequente de inundações no local, garantindo
agora o funcionamento de uma rede de águas pluviais.

rua daagrela
lameira

A Câmara Municipal de Santo Tirso já concluiu as obras de requalificação da Rua da Lameira, na Agrela. A obra em causa teve
como objetivo a pavimentação deste arruamento que se encontrava em terra. O pavimento foi formalizado em cubos de granito.

rua da igreja
nova
vilarinho
Já terminaram as obras de repavimentação da Rua da Igreja
Nova, na freguesia de Vilarinho. Uma intervenção da autarquia
no valor de 25 mil euros.
PROJETOS • EDIÇÃO 6 • 2016
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cemitério s.bartolomeu
de fontiscos
santo tirso

O presidente da Câmara Municipal, Joaquim Couto, inaugurou no dia 13 de setembro a requalificação do Cemitério
Municipal de São Bartolomeu de Fontiscos, resultado de um
investimento de 100 mil euros por parte da autarquia. Os
trabalhos incluíram a reposição dos pavimentos das zonas
de circulação pedonal e a beneficiação da capela mortuária.

lugar
de cense
vila das aves

Estão resolvidos os problemas de drenagem pluvial e de circulação no Lugar
de Cense, em Vila das Aves. A Câmara
de Santo Tirso decidiu intervir na Rua
dos Aves, uma obra que permitiu melhorar os acessos da população a uma

das principais estradas deste lugar. Esta rua conta agora com pavimento de
cubos de granito, circulação pedonal e
uma rede de drenagem pluvial melhorada, num investimento da Câmara no valor de 80 mil euros.

rua da guimarei
degodinha

A Câmara Municipal de Santo Tirso concluiu o projeto de retificação e pavimentação, segunda fase, da Rua da Degodinha, em
Guimarei. A intervenção completou a malha viária de ligação
da Rua Costa do Pinto à Rua da Tapa, melhorando, assim, as
condições de acessibilidade dos moradores de Guimarei, uma
vez que se trata duma via com caraterísticas de acesso local.
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rua de
adufe
refojos

As obras de alargamento e pavimentação da Rua de Adufe, em Refojos, estão
concluídas. Uma intervenção da responsabilidade da Câmara de Santo Tirso, no
valor de mais de 64 mil euros, que põe
fim à passagem estreita que dificultava a

passagem de viaturas de recolha de resíduos. Para além de demolições e reconstrução de muros de vedação, foi feita a
instalação de drenagem de águas pluviais e a pavimentação da estrada com
cubos de granito.

escolaburgães
da ramada

Já estão concluídas as obras de manutenção na Escola EB1
da Ramada, localizada em Burgães. A intervenção melhorou as
condições térmicas no interior do edifício, através da beneficiação do exterior e interior do prédio escolar. Foi ainda feita
a substituição do telhado, numa requalificação da Câmara estimada em 31 mil euros.

pontão sobre
o ribeiro
monte córdova

Foi substituído o Pontão sobre o Ribeiro, em Monte Córdova.
A empreitada teve como objetivo reabilitar aquela parte da via
EN319, uma obra de cerca de 75 mil euros, da responsabilidade
das Infraestruturas de Portugal.
PROJETOS • EDIÇÃO 6 • 2016
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INVESTIMENTO
DA CÂMARA

cresce 210%
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PODER
LOCAL

Apoio social à economia local. Estas são as grandes diretrizes
das Grandes Opções da Câmara Municipal de Santo Tirso para 2017. O plano e orçamento cresce 28 por cento, comparativamente com o de 2016, num total de 47,7 milhões de euros.
“Estamos perante um orçamento equilibrado e justo, que privilegia as preocupações com a ação social e o alívio da carga fiscal sobre as famílias e as empresas”, enalteceu o presidente da
autarquia, Joaquim Couto.
Sem votos contra, o executivo da Câmara Municipal de Santo
Tirso aprovou, a 17 de novembro, o documento das Grandes
Opções do Plano e Orçamento para 2017. O investimento também sobe 210 por cento, devido ao desbloqueamento dos fundos comunitários, a despesa corrente desce 3,2 por cento, o
valor da dívida não aumenta e a poupança corrente fixa-se nos
cinco milhões de euros.

36 milhões
32 milhões
18 milhões
DESTINADOS A FUNÇÕES SOCIAIS

ABRANGEM A ECONOMIA LOCAL

PARA INVESTIMENTO

PODER LOCAL • EDIÇÃO 6 • 2016

29

orçamento
cresce
em 2017
ORÇAMENTO 2017

47,7 milhões €
2015

2016

2017

42,9 milhões

37,3 milhões

47,7 milhões

CRESCIMENTO FACE A 2016

28%

retoma do
crescimento
com o valor
do ppi a aumentar

210%
FUNDOS COMUNITÁRIOS

7,6 milhões €
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

4,9 milhões €
POUPANÇA CORRENTE

5 milhões €
30
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TOTAL

18 milhões

despesa corrente
desce 3,2%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

35,4 milhões

32,9 milhões

30,7 milhões

27,6 milhões

27,7 milhões

26,8 milhões

DIMINUIÇÃO DA RUBRICA
“AQUISIÇÃO DE BENS
E SERVIÇOS”

6%

DESPESA DESCE
MESMO COM AUMENTO DAS
DESPESAS COM PESSOAL

reposição salarial

poupança corrente
5 milhões €

SERÁ A POUPANÇA CORRENTE EM 2017

VALOR SERÁ, UMA VEZ MAIS, CANALIZADO PARA

investimento

poupança É RESULTADO DE CONTAS EQUILIBRADAS, UMA VEZ QUE O

MUNICÍPIO GASTA EM DESPESA CORRENTE MENOS DO QUE RECEBE PARA A SUPORTAR

prazos de
pagamento
2013 PARA 2017

145 dias

para

30 dias
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3 anos de mandato

santo tirso está
a mudar

Eleito como imagem de marca deste
mandato, o Museu Internacional de Escultura Contemporânea, foi o local escolhido pelo executivo camarário para
prestar contas sobre o trabalho realizado ao longo dos últimos três anos.
Em jeito de balanço, Joaquim Couto
mostra-se bastante satisfeito por ver
cumprido a maior parte do compromisso eleitoral, referindo que Santo Tirso
é atualmente um “concelho aberto ao
mundo, que aposta no turismo e na cultura. E que, acima de tudo, aposta em
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novas formas de crescer, de se promover
e de captar investimento”.
Numa opção de prestar contas à população, porque “os compromissos assumidos
devem ser cumpridos”, o presidente da Câmara adiantou, na conferência de imprensa realizada a 15 de outubro, que 75 por
cento das medidas propostas em 2013 já
foram cumpridas e 16 por cento estão em
curso. “Orgulhamo-nos do trabalho já feito
e temos a ambição de fazer mais. Mas não
temos dúvidas que Santo Tirso está a mudar pelas melhores razões”, rematou.

65% DO ORÇAMENTO MUNICIPAL
É DESTINADO ÀS QUESTÕES SOCIAIS

COESÃO SOCIAL
•

SUBSÍDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMENTO DUPLICOU

•

CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL

•

COMPARTICIPAÇÃO DE VACINAS PARA BEBÉS

•

ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DA AÇÃO SOCIAL NAS FREGUESIAS

•

PROJETO “DESPERDÍCIO ZERO” – APOIO ALIMENTAR A FAMÍLIAS CARENCIADAS

ÁGUA/SANEAMENTO
•

4,1 MILHÕES € EXECUTADOS EM 2014/15

•

20 MILHÕES € EM CANDIDATURAS

EMPREGO/INVESTIMENTO

(DADOS COMPLETOS NA EDIÇÃO 05
DA REVISTA MUNICIPAL)

•

DIMINUIÇÃO DOS IMPOSTOS
REDUÇÃO DA TAXA DE IMI E IMI FAMÍLIAS
REDUÇÃO DA TAXA DE IRS
REDUÇÃO DE DERRAMA
REDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS

•

CRIAÇÃO DO INVEST SANTO TIRSO
PARA CAPTAR INVESTIMENTO

EDUCAÇÃO

•

500 NOVAS EMPRESAS EM 1000 DIAS DE MANDATO

•

TAXA DE DESEMPREGO EM QUEDA

•

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR

•

ATRIBUIÇÃO DE LANCHES GRATUITOS PARA ALUNOS CARENCIADOS

•

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

•

RASTREIOS DE DALTONISMO E OFTALMOLÓGICOS AOS ALUNOS DO 4.º ANO DA REDE PÚBLICA

•

RASTREIOS À DISLEXIA NO PRÉ-ESCOLAR

•

CHEQUE ESCOLAR ÀS FAMÍLIAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS LIVRARIAS DO CONCELHO

•

PROGRAMA MIMAR ALARGADO À MULTIDEFICIÊNCIA

•

CRIAÇÃO DA PRIMEIRA UNIDADE AUTISTA DO CONCELHO NA EB S. MARTINHO

•

CRIAÇÃO DE BANCO DE LIVROS, COM MAIS DE SEIS MIL EXEMPLARES, PARA APOIAR FAMÍLIAS
NA AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES

•

BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS A FREQUENTAR O ENSINO SUPERIOR

OUTRAS MEDIDAS/PROJETOS
•

SUBSTITUIÇÃO EM TODO O CONCELHO DE 2400 LUMINÁRIAS
COM LÂMPADAS CONVENCIONAIS POR TECNOLOGIA LED

•

PROJETO DE NOVO POLO DA CAID NA ZONA NASCENTE DO CONCELHO

•

CRIAÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

•

SANTO TIRSO ATIVO – DESPORTO SÉNIOR ALARGADO A TODAS AS FREGUESIAS

•

CRIAÇÃO DE BOLSA DE TERRAS

•

CRIAÇÃO DE HORTAS URBANAS | FÁBRICA DE SANTO THYRSO
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PLANO MUNICIPAL
DE saúde
Pela primeira vez, Santo Tirso tem um Plano Municipal de Saúde. O programa, levado a cabo pela Câmara de Santo Tirso em
parceria com diversas entidades do concelho, visa dar respostas complementares às que já existem no concelho, pondo em
prática uma política municipal de saúde renovada.
Trata-se pois, explicou Joaquim Couto, de mais um esforço da
autarquia “em estabelecer parcerias, através do diálogo institucional, e de aproximar as decisões da Câmara das reais necessidade da população de Santo Tirso”. O Plano Municipal de
Saúde vai ajudar a “definir uma política de saúde municipal mais
concertada e complementar às já definidas por outras entidades oficiais”, pondo em prática “ações com vista à prevenção da
doença e promoção da saúde”, acrescentou.
O Plano Municipal de Saúde de Santo Tirso, criado para o período entre 2016 e 2020, foi elaborado em parceria com um
conjunto de entidades locais ligadas à área da Saúde e assistência social, nomeadamente o Centro Hospitalar do Médio
Ave, o Agrupamento dos Centros de Saúde do Grande Porto –
Santo Tirso/Trofa e a Segurança Social de Santo Tirso.
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prevenir
contra a diabetes
O Dia Mundial da Diabetes comemorou-se a 14 de novembro e a Câmara Municipal fez questão de celebrar a
data juntando cerca de 130 seniores do concelho no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves. Com o objetivo de
sensibilizar a população para a adoção de hábitos de vida
saudáveis, foi realizada uma aula de defesa pessoal, bem
como um showcooking protagonizado pela chef Lígia Santos, com conselhos de nutricionistas.

doentes oncológicos
com apoio gratuito
Os doentes oncológicos e seus familiares vão poder ter consultas gratuitas psico-oncológicas, nos serviços de Ação Social da
Câmara de Santo Tirso, resultado de uma parceria com o Núcleo
Regional Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro. É uma ação
que concorrerá decisivamente para a melhoria da qualidade de
vida dos doentes oncológicos residentes no concelho, que a partir de agora, deixam de ter de se deslocar ao Porto, com benefícios económicos e físicos para quem sofre deste tipo de doença.

dislexia avaliada
na escola
Desde o início do ano letivo, que a Câmara de Santo Tirso tem vindo a promover, um programa de diagnóstico de
dislexia pré-escolar nas escolas do concelho. A medida tem
como objetivo avaliar as necessidades específicas das crianças com 4 e 5 anos de idade que apresentem dificuldades
de aprendizagem, promovendo assim o seu sucesso escolar.

sensibilizar para
a discalculia
A Câmara de Santo Tirso, em parceria com o Agrupamento das Escolas D. Dinis, promoveu um workshop
dirigido aos professores e pais, com o objetivo de sensibilizar para a problemática da discalculia, uma perturbação neurológica que afeta a capacidade de aprendizagem
dos mais novos na área da matemática.
PODER LOCAL • EDIÇÃO 6 • 2016
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APOSTA

na educação
transporte
escolar
gratuito
para ensino
articulado

A partir de janeiro de 2017, a Câmara Municipal de Santo Tirso passa
a garantir transporte escolar gratuito aos alunos inscritos no ensino
articulado que frequentam o Centro de Cultura Musical, com instalações no Colégio das Caldinhas, em Areias. A medida, de natureza social, visa aliviar os orçamentos familiares no que toca a despesas com
educação, abrangendo 110 famílias do concelho. Uma decisão que se
junta ao plano da Câmara já em vigor e que atribui passes escolares
gratuitos até ao 12º ano de escolaridade a mais de 2500 alunos.

O Município de Santo Tirso é agora parceiro do projeto «Heróis da
Fruta-Lanche Escolar Saudável». O programa de educação para a
saúde, promovido pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), visa motivar hábitos de vida mais saudáveis
nas crianças em idade escolar. A 6ª edição do projeto “Heróis da
Fruta – Lanche Escolar Saudável” vai contar com a participação
das escolas de Santo Tirso. Ao todo, são 15 escolas, 25 turmas e
490 alunos que serão abrangidos pelo programa.

escolas
do concelho
distinguidas

«heróis da fruta»
promovido nas
escolas

A Câmara de Santo Tirso assinalou, no dia 30 de novembro, o Dia Internacional
das Cidades Educadoras, com uma divulgação/mostra dos trabalhos dos alunos
do concelho participantes no projeto de educação financeira “No Poupar Está o
Ganho”. O primeiro prémio na categoria 1º ciclo foi para o trabalho apresentado
em conjunto pelas turmas do 2º e 3º anos das Escolas EB de São Martinho, EB
do Olival e EB de Paradela. Já o 3ºB da EB1 de Santo Tirso recebeu também uma
menção honrosa. Ao todo, nove turmas das escolas do concelho participaram
na 7ª edição deste projeto, criado pela Fundação Dr. Cupertino de Miranda com
o objetivo de transmitir aos alunos do pré-escolar, ensino básico e secundário,
conhecimentos de Educação Financeira, para que se consciencializem da importância do dinheiro e sejam consumidores responsáveis.

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Santo Tirso vai atribuir
Bolsas de Estudo para o Ensino Superior. A medida destina-se aos alunos do
concelho que frequentem a universidade no ano letivo 2016/2017. A iniciativa
visa apoiar a frequência escolar dos jovens residentes no concelho, contribuindo
para a igualdade de oportunidades no acesso ao prosseguimento de estudos.
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bolsas de
estudo para
ensino superior

ação para prevenir
toxicodependência
nas escolas

tour agarra a vida

Prevenir antes de remediar. A Câmara de Santo Tirso apostou,
uma vez mais, na promoção da iniciativa “Tour Agarra a Vida”,
dinamizada pela Academia de Patins, junto das escolas e jovens do concelho.
“É possível correr riscos, sentir adrenalina pura, de forma saudável”. Esta é a chave motivadora da iniciativa “Tour Agarra a
Vida”, que passou pela Escola Básica S. Tomé de Negrelos no
dia 6 de outubro, pelo Instituto Nun’Álvares no dia 7 e pela Escola Básica e Secundária D. Dinis, no dia 10 do mesmo mês.

O “Tour Agarra a Vida” utiliza os desportos radicais como o skate, BMX e
patins em linha para prevenir, sensibilizar e reduzir os riscos associados
ao consumo de drogas. Por outro
lado ajuda a divulgar informação
acerca dos diversos estupefacientes,
utilizando como instrumento preventivo a prática saudável de desporto.
Foi com base nestes objetivos que a
Câmara de Santo Tirso decidiu promover a iniciativa junto dos jovens.

Os alunos puderam assistir à demonstração de desportos radicais pelos melhores atletas nacionais e terminaram com uma
palestra e debates sobre o tema “Prevenção primária da toxicodependência e estilos de vida positivos”, liderada por um
técnico de formação e experiência profissional a área das toxicodependências. A banda “Skills & The Bunny Crew” foi a embaixadora da edição deste ano.
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ISABEL CRUZ

diretora do centro de emprego de santo tirso e trofa

“MENOS 34,6%
DE DESEMPREGADOS
EM SANTO TIRSO DO QUE
EM OUTUBRO DE 2013”

santo tirso é exemplo positivo no
que toca a medidas de apoio à criação de emprego. quem o diz é isabel
cruz, diretora do centro de emprego de santo tirso e trofa, que
destaca a boa cooperação com a
autarquia, interlocutora e criadora de uma rede fundamental de
parceiros locais. o desemprego no
município continua a diminuir.
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a região do vale do ave foi
uma das zonas do país que
mais sofreu com a crise internacional e que registou
um aumento no número de desempregados. é possível dizer
que há lugar para uma nova
realidade histórica?

TEM A
PALAVRA

Atendendo a que a crise nesta região se
ficou a dever sobretudo à crise na indústria têxtil e confecções, podemos falar
de uma nova realidade! Assistimos a uma
revitalização deste tipo de indústria, que
foi alavancada pelo aumento das exportações. As empresas regressaram a Portugal e continuaram a confiar na qualidade e
fiabilidade do nosso trabalho, mérito dos
empresários e dos trabalhadores. A indústria têxtil e de confeções voltou a crescer
na zona do Vale do Ave, o que, por consequência, fez com que outras empresas
se desenvolvessem exponencialmente,
como é exemplo a indústria dos plásticos,
que atualmente tem uma forte apetência
exportadora nesta região.

quando é que se começou a
sentir que os indicadores começavam a ser positivos?
Podemos dizer que estes indicadores se
tornaram visíveis com a inversão do desemprego, que se fez sentir em todo o
país, de uma forma mais acelerada desde
o segundo semestre de 2015. No entanto,
já era possível sentir esta recuperação em
2014, embora de uma forma mais lenta.

é do conhecimento de todos
que santo tirso está acima da
média nacional no que toca
à questão do desemprego.
quais são os últimos números
disponíveis?

Os últimos dados disponíveis são referentes ao mês de outubro, e apresentam
4367 desempregados no concelho, menos 2314 desempregados que no mesmo período de 2013, o que significa uma
acentuada descida de 34,6%. Desse número, é de referir que as faixas etárias
mais afetadas situam-se entre os 25 e os
34 anos (625) e os 35 e os 54 anos (1805),
integrando um maior número de mulheres (2400) do que homens (1967).

“Todas estas medidas [da Câmara de
Santo Tirso], conjugadas com as políticas
públicas de emprego, têm sem dúvida
potenciado a criação de emprego”.
tem sido uma diminuição
faseada?

Os dados comprovam que, efetivamente,
não só a redução do desemprego mas também a criação de emprego têm acontecido de uma forma faseada e consistente.

muitas empresas têm procurado santo tirso para
se estabelecerem, para investirem, como é o caso da

multinacional weg euro, o
que traz uma certa “vitalidade” ao município. no seu
dia-a-dia profissional e no
contacto com o público em
causa, sente essa vitalidade?

Sem me referir a nenhum caso concreto,
posso dizer que a vitalidade se sente a
partir do momento em que há empresas
fora do concelho a procurar a mão-de-obra de pessoas em Santo Tirso
TEM A PALAVRA • EDIÇÃO 6 • 2016
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qual o setor que tem absorvido mais desempregados no
concelho?
O setor têxtil e de confeções, pela sua dimensão contínua e por dar um forte contributo na criação de emprego. No entanto, também se assiste a um crescimento
ao nível do emprego noutros setores de
atividade.

medidas como a “garantia
jovem” envolvem uma rede de
trabalho com vários parceiros e instituições locais. é
uma medida que tem funcionado? em que consiste?

Enquanto principal interlocutor das políticas públicas de emprego, das medidas
de apoio à criação de empresas e do próprio emprego, e de coordenador do programa “Garantia Jovem”, cabe ao IEFP o

papel primordial na promoção, divulgação e implementação de um pacote de
medidas que abrangem todos os públicos, nomeadamente os jovens, e por essa
via, estimular a criação de empresas e de
emprego, tendencialmente qualificado.
No caso do programa “Garantia Jovem”,
para além da metodologia que envolve um conjunto de parceiros, tem como
grande objetivo atrair para o sistema os
jovens com idades entre os 18 e os 29
anos, que não trabalham, não estudam
e não estão em formação, apresentando-lhe propostas concretas de formação
ou criação de emprego. Através do portal www.garantiajovem.pt os jovens têm
acesso a um pacote de medidas de apoio
ao empreendedorismo, quer os que são
diretamente da sua responsabilidade,
quer de outros parceiros nucleares, tais
como o INVEST Jovem, o MICOINVESTE

e o Apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de prestações de
desemprego.

há bom feedback e cooperação destes organismos?

Estamos a trabalhar, e quanto aos resultados, só a médio prazo poderemos aferir
da sua eficácia. No entanto, o feedback é
animador!

e qual o papel da câmara de
santo tirso nesta medida?

A Câmara criou as condições necessárias,
enquanto parceiro ativo, para a constituição da rede. A rede local de Parceiros da
Garantia Jovem de Santo Tirso foi constituída com um forte apoio da autarquia,
que teve um papel determinante na divulgação e mobilização das instituições locais, sendo que a rede está já constituída.

“Esta redução do desemprego e a criação
de mais emprego certamente contribuirá
para um emprego mais sustentado, mais
qualificado e melhor renumerado”.
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“câmara tem sido parceiro
importante na criação
de emprego”
relativamente à criação de duas incubaa câmara de santo tirso tem
adotado um conjunto de
doras orientadas para a inovação tecpolíticas municipais de pronológica e para o design e moda, dispomoção do emprego e invesnibilizado um conjunto de instrumentos
e incentivos que permitem que as boas
timento, nomeadamente a
ideias possam ser materializadas. Todas
descida do valor dos impostos para as empresas e a cria- estas medidas, conjugadas com as polítição do invest santo tirso,
cas públicas de emprego, têm sem dúvida
potenciado a criação de emprego.
que inclusive mereceu elogios do ministro da economia. considera que estas são
como classifica a dinâmimedidas estruturantes para o ca das diversas parcerias
alcance destes resultados?
entre o centro de emprego
Sem dúvida que é de destacar o papel re- de santo tirso e a câmara
levante da Câmara de Santo Tirso. Não municipal?
apenas enquanto interlocutor privilegiado, mas também porque se tem disponibilizado a trabalhar em rede, desenvolvendo um conjunto de medidas facilitadoras
do investimento, nomeadamente a isenção de taxas nas operações urbanísticas,
redução e isenção do IMI e da Derrama, e
a criação de um “corredor verde”, que permite acelerar os procedimentos formais e
simplificar os licenciamentos. É sem dúvida um parceiro importante na agregação
das diferentes políticas de apoio à criação
de empresas e de emprego no concelho.
Santo Tirso é também um bom exemplo

“Posso dizer que a
vitalidade se sente a
partir do momento em
que há empresas fora do
concelho a procurar a
mão-de-obra de pessoas
em Santo Tirso”.

A Câmara Municipal de Santo Tirso tem-se revelado um parceiro ativo, demonstrando sempre disponibilidade em participar em ações conjuntas que promovam
o emprego e a formação. Todas as vezes
que, na qualidade de Diretora do Centro
de Emprego, lhe bati à porta à procura de
colaboração, tive sempre uma resposta
positiva e uma colaboração ativa!

com que tipo de apoios pode
contar um cidadão desempregado em santo tirso, por parte do centro de emprego?

Para além do acesso às ofertas de emprego que as empresas dirigem ao IEFP, das
medidas que já referi no âmbito do “GARANTIA JOVEM”, já que algumas se dirigem a todos os públicos, podem beneficiar
de ações de formação, Estágios-Emprego,
contratos Emprego-Inserção e apoio à
contratação e à mobilidade geográfica.

e que tipo de formação?

O nosso grande objetivo com a formação

é o desenvolvimento de competências
que potenciem a empregabilidade. Nesse sentido, é fundamental um diálogo de
proximidade com as empresas no sentido
de identificar as necessidades de mão-de-obra qualificada, promovendo formação à medida e que garanta, simultaneamente, as expectativas de emprego
para os utentes e as expectativas dos empresários em termos de resposta às suas
necessidades. Nesta caso, o IEFP disponibiliza formação modelar através da medida “VIDA ATIVA” e formação dupla certificação “Aprendizagem em Alternância”
e cursos “EFA”.

têm aumentado as ofertas?

O crescimento do emprego e a redução do desemprego estão intimamente
associados ao aumento das ofertas de
emprego.

enquanto diretora do centro de emprego de santo tirso e trofa, que expectativas
tem para o futuro, quer a
nível concelhio quer a nível nacional, no que toca à
questão do desemprego?

Os dados disponíveis permitem-nos encarar o futuro com esperança.

que pistas de esperança gostaria de deixar à população
desempregada do concelho?

Esta redução do desemprego e a criação
de mais emprego certamente contribuirá
para um emprego mais sustentado, mais
qualificado e melhor renumerado.
Estamos no bom caminho.
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CAM I N HADA A FAVO R DA CAI D - COO PER ATIVA D E
APO I O À I NTEG R AÇÃO DO D EFI CI ENTE

16º AN IVERSÁRI O B I B LI OTECA MU N I CI PAL

16ª M I LHA U R BANA D E SANTO TI RSO
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2 ª CO R RI DA AVE S EM MOVIM ENTO

PASSEIO ANUAL SÉNIOR
A PONTE DE LIMA, PROMOVIDO
PELA CÂMARA MUNICIPAL

GALERIA

D IA DAS CI DAD E S ED U CADO R AS ,
AS S I NAL ADO PEL A CÂMAR A MU N I CI PAL NA FÁB RI CA D E SANTO THYRSO
GALERIA • EDIÇÃO 6 • 2016
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CO N FER ÊN CIA
“O CÓ D I G O CIVI L 5 0 AN OS D EPO I S
BAL AN ÇO E PERS PETIVAS”,
NA FÁB RI CA D E SANTO THYRSO

2 ª ED I ÇÃO DO CI CLO D E CO N CERTOS
D E Ó RGÃO, NA I G R E JA MATRIZ

MAG U STO DA CAI D - COO PER ATIVA D E APO I O
À I NTEG R AÇÃO DO D EFI CI ENTE
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FE STIVAL D E J OVEN S TALENTOS , N O CENTRO
CU LTU R AL MU N I CI PAL D E VI L A DAS AVE S

M EGA AU L A SANTO TI RSO ATIVO, N O COM PLEXO D E S PO RTIVO MU N I CI PAL

1 ª MASTERCL AS S D E “ZUM BA SANTO THYRSO ”, N O COM PLEXO
D E S PO RTIVO MU N I CI PAL
GALERIA • EDIÇÃO 6 • 2016
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I I I FE STIVAL D E SO PAS D E RI N G E ,
EM VI L A DAS AVE S

PROVA D E VI N H OS PROMOVI DA PEL A
“ WI N E H O U S E PO RTU GAL G O U RM ET ”

D IA DOS AVÓS COM EMO R ADO
N O PARQ U E U R BAN O DA R ABADA
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2 0 º TRO FÉU D E MOTO - R ALI S TU RÍ STI COS
M I CH ELI N BMW FM P 2 016

MAG U STO MU N I CI PAL N O JAR D IM DOS CARVALHAI S
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CAM I N HADA ROSA
PROMOVI DA PEL A LI GA DOS AM I G OS DO H OS PITAL
D E SANTO TI RSO COM APO I O DA CÂMAR A

2 ª ED I ÇÃO DO CI CLO
D E CO N CERTOS D E Ó RGÃO, EM RO RIZ

EXPOSIÇÃO
‘À PROCURA DE UMA CASA PARA O MENINO JESUS’,
COM DESENHOS DE ALBERTO PÉSSIMO,
NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE VILA DAS AVES

21ª EDIÇÃO DO DESFILE NACIONAL DO TRAJO
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MEIA E MINI MARATONA DOS JESUÍTAS

E S PETÁCU LO D E FOG O D E ARTI FI CI O
NA FÁB RI CA D E SANTO THYRSO

PAS SAG EM D E AN O NA FÁB RI CA D E SANTO THYRSO

GALERIA • EDIÇÃO 6 • 2016
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museu de escultura
contemporânea

já é referência
internacional

a sede do miec dispõe de um
centro interpretativo dotado
de bibliografia e recursos
tecnológicos, permitindo,
por exemplo, que o visitante
passe a poder ir junto de
uma escultura da cidade com
auriculares, para fruir a
peça e ao mesmo tempo ouvir
uma explicação. para além
disso, funciona também como
centro de exposições de arte
contemporânea.
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QUARTEIRÃO
CULTURAL
vindo até Santo Tirso para visitar o nosso
museu”, assinalou o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto.
Seis meses após a inauguração da sede do Museu Internacional de Escultura Contemporânea, o balanço só pode
ser positivo. Tal como previsto, o equipamento cultural projetado por Eduardo Souto de Moura e Álvaro Siza Vieira
“tem ajudado a promover Santo Tirso em
todo o mundo”, congratula-se o autarca.

mais de
oito mil visitantes
em seis meses
Em apenas seis meses, desde a abertura
ao público, a 21 de maio, o Museu Internacional de Escultura Contemporânea
(MIEC) já recebeu oito mil visitantes de
18 origens diferentes. Segundo o diretor
do equipamento da Câmara Municipal de
Santo Tirso, Álvaro Moreira, “podem ser
muitos mais”, dado que “visitar o espólio
do museu, ao ar livre, não implica qualquer registo”.
A sede do MIEC, paredes meias com o
Mosteiro de S. Bento, serve já de ponto de partida para as muitas visitas guiadas que se realizam às 54 esculturas

dispersas por seis polos da cidade. São
várias as instituições internacionais que
têm visitado Santo Tirso, como a Universidade de Arquitetura de Nova Iorque, a Universidade de Arquitetura da
Normandia, ou a École d’Architecture de
Clermont-Ferrand.
Os turistas têm chegado dos quatro cantos do mundo. “Temos registos de visitantes oriundos da Coreia do Sul, dos
Estados Unidos, da Finlândia, do Japão,
da Noruega, da Rússia, entre outros países. Mas são, de facto, os franceses e os
espanhóis, por esta ordem, que mais têm
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exposição
miquel navarro
Miquel Navarro voltou a brindar Santo
Tirso com o melhor da sua arte. “Escultura Íntima” foi a exposição em destaque
no Museu Internacional de Escultura
Contemporânea, entre 14 de outubro e
15 de janeiro. A mostra juntou-se à escultura “Casa de Passo”, integrante do
espólio do Museu e criada pelo escultor
espanhol para o 10º Simpósio Internacional de Escultura Contemporânea de
Santo Tirso. O conhecido escultor tem
obras espalhadas em alguns dos mais
reputados museus do mundo, desde o
Museu Guggenheim, em Bilbao e em
Nova Iorque, ao Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid, ou
no George Pompidou, em Paris.

miec é notícia lá fora
“Um museu a céu aberto”, é assim que o jornal espanhol “La Voz
de Galicia” define o MIEC. O artigo faz referência às 54 obras
que estão espalhadas pelos jardins, praças e ruas de Santo Tirso.
A rubrica Posdata do jornal espanhol “Levante” realça a exposição de Miquel Navarro patente até dia 15 de janeiro, na sede do
Museu Internacional de Escultura Contemporânea.
A conceituada revista checa “Dolce Vita” publicou um artigo sobre o Museu Municipal Abade Pedrosa e o Museu Internacional
de Escultura Contemporânea, onde destacou a simbiose entre os
dois museus e a sensibilidade dos autores do projeto.
O Museu Municipal Abade Pedrosa e o Museu Internacional de
Escultura Contemporânea, estiveram em destaque na Casabella,
uma das principais revistas a nível mundial, dedicada à arquitetura.
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DE SERRALVES
para santo tirso
A arte de Tobias Rehberger chegou a
Santo Tirso através da parceria que a Câmara Municipal tem com a Fundação de
Serralves. Com entrada gratuita, a obra
esteve exposta ao público no átrio da
Câmara Municipal, entre os dias 21 de
outubro e 20 de novembro.
“Mutter 81%”, parte de uma série de
obras concebidas pelo escultor alemão
como maquetas de arquitetura – casas
(Mutter 53%, mostrada no Parque de
Serralves em 2002), ou garagens (Mutter 93%) – feitas à escala indicada nos

“mutter 81%”

títulos. Trata-se de uma estrutura penetrável composta por duas partes: um
elemento opaco e multicolorido feito de
tecido e recipientes Tetra Pak, e um elemento transparente feito de acrílico azul.
Rehberger faz referência aos mundos
da arte, do design, da arquitetura e do
cinema enquanto elementos de um património coletivo que pode ser utilizado na construção de novas obras. O
artista considera estas referências como filtros para as suas esculturas e ambientes construídos.

“É com muito agrado que colaboramos com a
Câmara de Santo Tirso, um dos nossos sócios
fundadores. Penso que Santo Tirso está com um
espetro cada vez mais amplo no que toca à arte,
sobretudo depois da concretização da sede do
Museu Internacional de Escultura Contemporânea, que é já uma referência”.

Ana Pinho, Presidente da Fundação de Serralves
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a magia
do
natal
PASSOU POR
SANTO TIRSO

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO PROMOVEU UM CONJUNTO DE INICIATIVAS
PARA CELEBRAR A ÉPOCA NATALÍCIA. À SEMELHANÇA DOS ANOS ANTERIORES,
O OBJETIVO PASSOU POR CRIAR MOMENTOS DE DIVERSÃO E LAZER PARA AS
FAMÍLIAS DO CONCELHO E, EM SIMULTÂNEO, PROMOVER A ECONOMIA LOCAL.
SÃO INICIATIVAS COMO ESTA QUE SÃO CAPAZES DE ATRAIR VISITANTES DE FORA
DO CONCELHO E, CONSEQUENTEMENTE, AJUDAR A DINAMIZAR O COMÉRCIO.
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Iluminação de Natal
As ruas de Santo Tirso ganharam outro brilho com a iluminação de Natal, que chegou em forma de “presente”. No total,
foram usadas mais de 650 mil lâmpadas led. Para além deste
presente, a iluminação de Natal teve como ponto de interesse um pinheiro de 14 metros, colocado na Praça 25 de abril.
As iluminações estiveram presentes em 18 artérias da cidade,
numa parceria entre a Câmara e a ACIST.
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Concerto de Natal
na Igreja Matriz
A Orquestra de Sopros ARTAVE e o
Coro CCM protagonizaram um concerto único de Natal. O espetáculo,
dirigido pelo maestro Hugo Ribeiro,
realizou-se na Igreja Matriz de Santo
Tirso no dia 16 de dezembro.

Presépios em Exposição
De 25 de novembro a de 2 de janeiro, o átrio
da Câmara de Santo Tirso recebeu a XI edição da Exposição de Presépios. Estiveram, em
destaque, presépios de todas as regiões do
país, num total de 200 peças, de alguns dos
maiores artesãos portugueses. A exposição
recebeu ainda uma coleção de livros sobre
presépios, o mais antigo a datar do séc. XIX, e
ainda uma valiosa coleção de telegramas com
mensagens de Natal, correspondência trocada, entre militares e familiares, durante o período da Guerra do Ultramar.

Feira de Artesanato
Em paralelo com a exposição, no fim de semana de 25,26 e 27 de novembro, decorreu a Feira de Artesanato. Durante os três
dias, os melhores artesãos do país, alguns
deles com peças em exposição, estiveram
a trabalhar ao vivo. Júlia Ramalho, Mistério
Filhos e Irmãos Baraça foram apenas alguns
dos artesãos que tiveram os seus trabalhos
disponíveis para venda.
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Natal na Praça

Em colaboração com diversas instituições do
concelho, a Câmara Municipal de Santo Tirso
voltou a trazer o espírito natalício à Praça 25 de
Abril, com uma nova edição do “Natal na Praça”,
uma iniciativa gratuita que este ano contou com
ateliês, teatro, cinema e horas do conto.
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lojistas e população

UNIDOS

pelo
comércio sai à rua
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O comércio saiu à rua em Santo Tirso, nos dias 2 ,3 e 4 de setembro. Na segunda edição da iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Santo Tirso, milhares de pessoas visitaram
a Praça 25 de Abril, para três dias que conjugaram tendências
de moda e tradição local.
“Depois do sucesso da 1ª edição, só podemos dizer que esta é
uma iniciativa que está a progredir de ano para ano. É com grande satisfação que vejo dezenas de agentes económicos do concelho a ajudar a dinamizar o comércio do Município. E é esse o
nosso objetivo, criar empatias entre as lojas e as pessoas, o que

significa, posteriormente, novos investimentos, reformas nas lojas, uma maior atividade de marketing e maior capacitação dos
empreendedores relativamente aos seus negócios e à captação
de clientes”, elogiou o presidente da Câmara, Joaquim Couto.
Ao longo de três dias, o programa contou com iniciativas diversificadas, bem como algumas novidades, face à edição anterior: lojas de vinhos, mais um dia de desfiles, gastronomia e artesanato.
Montras vivas, muita música e animação complementaram a
festa, que se espalhou pelas ruas da cidade.

QUARTEIRÃO CULTURAL • EDIÇÃO 6 • 2016

59

festas de

s.
bento
trazem milhares
a santo tirso
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A maior romaria do concelho de Santo Tirso decorreu de 7 a
11 de Julho, e juntou milhares de pessoas pelas ruas da cidade. Além da vertente religiosa que assume grande destaque
nesta festividade, a programação deste ano contou também
com novidades.
Depois da criação do “Há Baile no Largo”, em 2014, e da
“Praça Colorida”, em 2015, a edição deste ano contou com
outra novidade: o “Arraial dos Carvalhais” – um espaço que,
durante as quatro noites das Festas de S. Bento, reuniu tasquinhas das associações do Município de Santo Tirso, numa
das praças mais emblemáticas da cidade, bem como artistas
populares do concelho.
Quim Barreiros, Pedro Abrunhosa e Deolinda foram os cabeça de cartaz da romaria, que contou ainda com atuações de
fanfarras, bombos, folclore e fado, para não falar do tradicional fogo-de-artifício que iluminou a cidade.

Durante os cinco dias, decorreu ainda um programa de atividades paralelas. Para além da animação de rua pela cidade,
a iniciativa “S. Bento a Mexer” prometeu não fazer esquecer
as atividades desportivas, com uma Caminhada de S. Bento,
uma Milha Urbana e um Concurso de Pesca. Para além disso,
tiveram ainda lugar, visitas organizadas por todo o património
do concelho, através da ação “+ S.Bento”.
Este ano, a final do Campeonato Europeu de Futebol coincidiu com a terceira noite de festa. A vitória de Portugal sobre
a França (1-0), foi como a cereja no topo do bolo, prolongando-se os festejos pela noite dentro.
Assumidas como um dos eventos-âncora da estratégia promocional da Câmara, para o posicionamento turístico do Município na região norte, as Festas de S. Bento representam a
maior romaria cultural e religiosa do concelho e trazem cada
vez mais visitantes ao concelho.
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santo tirso

ESTÁ A MEXER
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Inscrições esgotadas. Ruas cheias. Muita
tinta e música sem parar. A terceira edição do Santo Tirso a Cores foi mais um
sucesso, consolidando a iniciativa lançada pela Câmara Municipal em 2014.

inscrições de várias pessoas de fora do
concelho e é com bastante agrado que
percebemos que, com este tipo de adesão, Santo Tirso está a mexer”, realçou
o presidente da Câmara, Joaquim Couto.

foram molhados pelos bombeiros, regados de pó colorido, confettis e espuma.
A noite terminou com uma “Festa Kubik”,
ao som de muita música proporcionada
por DJ’s convidados.

A iniciativa, que começou por ser pensada para juntar o desporto e a juventude, tem, de ano para ano, ganho cada
vez mais adeptos junto das famílias, não
só de Santo Tirso. “Temos recebido

No primeiro dia, 9 de setembro, a “Run
Tirso” desafiou os participantes a percorrerem cinco quilómetros, cheios de
muitas surpresas. Em cada ponto estratégico do percurso, os participantes

No dia 10, a “Festa Kubik” voltou animar a cidade. Ao longo de toda a noite,
vários DJ’s protagonizaram mais uma
grande noite no Largo Coronel Batista Coelho.
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QUASE SEIS MIL
FORAM AO

teatro…

Em 2013, na elaboração do compromisso eleitoral, Joaquim
Couto prometia criar um festival de teatro amador. Em 2016, a
segunda edição do Palcos revelou que a aposta de parceria entre a Câmara Municipal e a Companhia de Teatro de Santo Tirso
está ganha. Quase duas dezenas de espetáculos, da comédia ao
drama, e uma lotação média por sala de 90 por cento.
Durante o mês de outubro, nove companhias de teatro levaram
às freguesias, escolas e ruas de Santo Tirso espetáculos para
adultos e crianças. A edição deste ano contou, segundo a Companhia de Teatro de Santo Tirso, com o dobro do público da
primeira edição. “Foram mais de 1600 espetadores que estiveram nos diversos palcos do concelho: Fontiscos, Monte Córdova, Santo Tirso, Vila das Aves, Reguenga, e Vila Nova do Campo
(S. Martinho do Campo). Com as animações/teatro de rua, o público ascendeu a mais de 5700”, revela.
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+ 5700
90%
ESPECTADORES

DE LOTAÇÃO NAS SALAS
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todos
ao parque
noite da comédia,
festa do emigrante
e “silent party”
animaram o parque da rabada

Depois do sucesso da edição do ano
passado, a Câmara Municipal de Santo Tirso voltou a promover, em parceria
com o Café do Rio, a iniciativa “Todos ao
Parque”. De 12 a 15 de agosto, o Parque
Urbano da Rabada foi palco de muita
música e animação, que incluiu concertos, espetáculos de comédia, exposições
e um dia dedicado aos emigrantes.
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orquestra andaluza
protagoniza
concerto solidário
As “Oito Estações - Vivaldi e Piazzolla”
passaram pela Fábrica de Santo Thyrso
num concerto protagonizado pela Orquestra Andaluza no dia 12 de novembro. O evento, de cariz solidário, foi promovido pela Câmara Municipal de Santo
Tirso, em parceria com a New Vibrations
e a Oficina dos Violinos, e reverteu para
a Associação de Solidariedade Humanitária de Monte Córdova.
Constituída por cerca de duas dezenas
de instrumentistas de cordas, na sua
maioria provenientes de Espanha, a Orquestra Andaluza esteve com direção de
Alejandro Galindo e com o tirsense Pedro Carneiro ao violino.

noite

tirsense
Os jovens talentos do concelho de Santo
Tirso voltaram a pisar o palco do Centro Cultural Municipal de Vila das Aves
no âmbito da iniciativa “Noite Tirsense”.
O evento, que se traduziu num conjunto
de espetáculos musicais, pretende divulgar os artistas de Santo Tirso, e contou
com a atuação dos “Blue Morocco”, “Wet
Socks”, “Pipes Bazar” e “Evergrace”.
Aberto à população e com entrada gratuita, o público conheceu e desfrutou de
momentos musicais alternativos.
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santo tirso é

município
amigo do
desporto
68
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SEMPRE
A MEXER
Santo Tirso é um dos primeiros concelhos portugueses a receber o título de “Município Amigo do Desporto”, criado pela
primeira vez a nível nacional pela Associação Portuguesa de
Gestão do Desporto (Apogesd).
O presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, e o
vereador do Desporto, José Pedro Machado, receberam no dia
17 de novembro, numa cerimónia realizada em Setúbal, o galardão “Município Amigo do Desporto”. Um reconhecimento da
promoção da prática de exercício físico no concelho, atribuído
pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto. “É um orgulho ser um dos primeiros municípios a nível nacional a receber este galardão”, reagiu Joaquim Couto.
As instalações e os eventos desportivos no concelho, as parcerias, bem como as preocupações e as práticas do desporto
solidários foram alguns dos critérios de ponderação na atribuição do prémio.

alguns exemplos de
boa prática desportiva
Para além de equipamentos desportivos de excelência, como o Pavilhão
Municipal de Santo Tirso ou o Parque
Desportivo Municipal da Rabada, a Câmara de Santo Tirso tem apostado na
realização de programas desportivos
transversais a todas as faixas etárias.
Iniciativas como o corta-mato concelhio interescolas, as manhãs desportivas nas férias letivas, o Santo Tirso
Ativo – Desporto Sénior, as caminhadas pela natureza ou o Up Tirso – aulas
de ginástica ao ar livre, todas gratuitas,
são alguns dos exemplos práticos.
A par destas iniciativas, a autarquia de
Santo Tirso tem ainda promovido uma
série de eventos desportivos, com o
objetivo de potenciar o concelho ao
nível do desporto, como são os casos
do Santo Tirso Ultra Trail, do Campeonato do Mundo de Trial, do Rali de
Santo Tirso e o Torneio Internacional
de Karaté.
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câmara
apoia
atletas
de alto rendimento

do concelho
Pela primeira vez, Santo Tirso vai ter
um Regulamento Municipal de Patrocínio Desportivo a Atletas de Alto Rendimento. A medida visa apoiar os atletas
do concelho com um distinto grau de
excelência, reconhecendo o seu papel
enquanto veículos de promoção do desporto e de elevado interesse municipal.
Consciente desta realidade, e por considerar que existe a necessidade de construir uma nova estratégia de apoio aos
atletas de Alto Rendimento, o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim
Couto, justificou o arranque desta medida: “Pelas suas conquistas, estes atletas elevam o nome do Município e do
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país, razões mais do que válidas para que
sejam criadas as condições para continuarem a desenvolver a sua atividade
desportiva e para que, a médio e longo
prazo, se desenvolvam jovens talentos”.
O patrocínio a atletas de Alto Rendimento destina-se, exclusivamente, a
atletas naturais ou residentes no concelho de Santo Tirso, não profissionais,
que participem em competições ao mais
alto nível desportivo nacional e internacional. No seguimento deste Regulamento, a Câmara Municipal atribuirá um
apoio financeiro, logístico ou técnico, no
valor máximo de 1500 euros por atleta
e por época desportiva.

4 milhões€

mais de
para o desporto
A Câmara de Santo Tirso já investiu mais
de quatro milhões em infraestruturas e
apoios a entidades desportivas, desde
o início do mandato. O valor é resultado da forte aposta da autarquia na criação e requalificação de equipamentos
desportivos, bem como na celebração
de contratos-programa e protocolos com
associações, clubes e escolas, no âmbito
do desporto.
O balanço foi feito pelo presidente da
Câmara, Joaquim Couto, numa sessão
de assinatura de contratos programa de
desenvolvimento desportivo com 28 entidades, no valor de 400 mil euros, realizada a 4 de julho.

Segundo o autarca, estes apoios revelam-se de extrema importância, na medida em que “promovem os equipamentos
do Município”, potenciando “condições
ímpares para a prática desportiva no concelho”. “Não podemos esquecer as necessidades e o apoio que as associações

desportivas do Município têm, e o que
representam para a população”, aludiu
Joaquim Couto.
Nos últimos três anos, 48 entidades desportivas já beneficiaram de apoio financeiro da Câmara de Santo Tirso.

1,7 milhões €
1,7 milhões €
700 mil €

VALOR DE CONTRATOS-PROGRAMA DESDE 2014

VALOR PARA CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DESDE 2014

VALOR EM PROTOCOLOS E APOIOS DIVERSOS
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MAIS DE DOIS MIL
PARTICIPARAM

na 19ª
s.silvestre
Foram mais de dois mil os que quiseram participar na 19ª edição da corrida
S. Silvestre de Santo Tirso, que decorreu no dia 10 de dezembro. Promovida pela Câmara Municipal em parceria
com o Centro de Atletismo de Santo
Tirso, esta “prova de final de ano” teve
partida e chegada no Complexo Desportivo Municipal.

A prova principal, uma corrida de 10km,
juntou cerca de 1200 corredores, dando a vitória a Rui Teixeira, pelo Sporting
Clube de Portugal, no setor masculino.
Marta Martins, pela A.R.C. Senhora do
Desterro, foi a primeira a passar a meta,
no setor feminino. A iniciativa contou
ainda com uma Corrida Jovem e com a
tradicional Caminhada de Pais Natal.

“A S. Silvestre de Santo Tirso vai granjeando popularidade e é hoje uma prova
reconhecida na região norte. É muito importante que esta prova esteja agendada
de um modo fixo no calendário desportivo,
porque essa é também uma excelente forma de promoção do nosso Município”.

Joaquim Couto, Presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso
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ganha aulas
de defesa pessoal
Depois de alargar as aulas do Santo Tirso Ativo a todas as freguesias do concelho, a Câmara Municipal dá mais um
passo na promoção do desporto sénior,
ao criar aulas de defesa pessoal. Desde setembro, a população com mais de
60 anos pode escolher entre as tradicionais aulas de ginástica gratuitas e aulas
de defesa pessoal. “É mais uma alternativa à prática de exercício físico que
mantém a raiz da criação deste programa: promover a atividade regular de um
desporto e o convívio entre a população

sénior”, alude o presidente da autarquia,
Joaquim Couto.
Desde 2015, o Santo Tirso Ativo existe de forma descentralizada, cobrindo
atualmente todo o território do Município, abrangendo já mais de 1000 idosos,
distribuídos por 39 turmas. Para além
das aulas de ginástica, que decorrem de
setembro a julho, constam ainda da programação anual uma mega aula de ginástica, um almoço de natal, um convívio de
verão e um sarau de encerramento.

a saber
• As aulas de defesa pessoal não são
exclusivas para os utentes que já frequentam o Santo Tirso Ativo, podendo receber novos alunos;

• As inscrições devem ser realizadas
nos mesmos moldes das aulas de Ginástica e nos mesmos locais (Inscrição gratuita nas Juntas de Freguesia
e Pavilhão Municipal de Santo Tirso);

• O limite de inscrições é igual ao praticado nas aulas de Ginástica, assim
como a idade (para munícipes com
mais de + 60).
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câmara homenageia

ATLETAS

do concelho
A atleta Maria Lagoa conquistou no passado dia 2 de outubro, na Alemanha, a
medalha de ouro no Campeonato Mundial de Halterofilismo Master, sagrando-se Campeã Mundial de Levantamento
de Peso Olímpico, e a Câmara Municipal
quis prestar homenagem recebendo-a
nos Paços do Concelho.
“Este é um reconhecimento justo, o de
distinguirmos aqueles que se destacam
pela excelência do seu trabalho. Neste

caso em concreto, a Maria Lagoa pelo
resultado de excelência alcançado numa
modalidade que sendo menos conhecida, não é por isso menos importante. Este é um feito desportivo que dignifica,
não só o concelho, mas também o país”,
referiu Joaquim Couto.
Natural de Santo Tirso, Maria Lagoa subiu ao mais alto lugar do pódio na modalidade de levantamento de peso
olímpico, na categoria W40 em -53 kg,

conquistando assim mais um título internacional, depois de, em 2012, ter festejado a vitória na mesma categoria no
Mundial realizado em Lviv, na Ucrânia.
Depois de uma paragem de 10 anos, a
atleta regressou à modalidade em 2011.
Habituada a lidar com adversidade, tendo
conseguido vencer num desporto maioritariamente praticado por homens e com
poucos apoios, a atleta vai continuar a lutar pelo reconhecimento da modalidade.

maria lagoa

HALTEROFILISMO
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sara moreira

ATLETISMO

Depois da homenagem do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
que agraciou a atleta Sara Moreira com o
grau de Comendador da Ordem de Mérito, pela medalha de ouro conquistada nos Campeonatos Europeus que se
realizaram em Amesterdão, na Holanda,
também a Câmara de Santo Tirso distinguiu a atleta nascida e criada na freguesia de Roriz, com uma receção nos Paços
do Concelho, logo após a vitória europeia

na meia-maratona, prestando-lhe um justo tributo pelo feito alcançado.
“Para além de um brilhante “palmarés”
desportivo, que, resumidamente, se traduz em seis medalhas de bronze, três de
prata e 10 de ouro, Sara Moreira é também um modelo de atleta inspirador para
os mais novos e uma desportista de eleição”, elogiou o presidente da Câmara de
Santo Tirso, Joaquim Couto.

parque
municipal
sara
moreira

“É um orgulho ver um parque municipal onde treino com o meu
nome. Ainda estou surpreendida, mas trata-se de um momento
muito feliz”. Foi desta forma que Sara Moreira recebeu a notícia da decisão da Câmara de Santo Tirso alterar o nome do Parque Urbano da Rabada para Parque Urbano Sara Moreira. Uma
justa homenagem, nas palavras de Joaquim Couto, dado tratar-se de um espaço que a atleta utiliza com alguma frequência:
“A ideia surgiu na viagem Lisboa/Porto, após a condecoração
do Presidente da República. Ouvi-a a dizer que no dia seguinte
ia treinar ao Parque Urbano da Rabada, pelo que me pareceu
que faria todo o sentido prestar-lhe esse reconhecimento num
equipamento do concelho”.
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jovens do concelho
aderiram à academia de

futevólei
A Câmara Municipal de Santo Tirso, em
conjunto com a Federação Nacional de
Futevólei, promoveu, de 27 de julho a 30
de setembro, uma academia de Futevólei, no Parque Desportivo Municipal da
Rabada, orientada pelo tetra campeão
nacional da modalidade, Pedro Salvador.
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Uma iniciativa que, para a Câmara de
Santo Tirso, assenta na promoção da
prática de outras modalidades, indo ao
encontro dos munícipes. “Tem havido
um esforço por parte da Câmara no sentido de aumentar as valências do Parque Urbano da Rabada, nomeadamente
a nível da prática desportiva. A nossa
intenção última é sempre fomentar o
desporto, o que passa, neste caso em
concreto, por aumentar também a oferta”, refere Joaquim Couto.

volta a
portugal
passa por santo tirso

A “Volta a Portugal em Bicicleta” está
de regresso ao Monte da Nossa Senhora da Assunção, em Monte Córdova, em
2017, à semelhança do que aconteceu
em 2014. O anúncio foi feito a 28 de julho, altura em que a 78ª edição da prova
passou por uma meta volante na Avenida Sousa Cruz. Depois de atravessarem
o concelho pela Seroa, os participantes
da meta volante foram recebidos por
um cordão humano na Rua Dão Nuno
Álvares Pereira.
Joaquim Couto, presidente da Câmara,
elogiou o regresso de uma final a um dos
grandes pontos turísticos do concelho:
“É uma iniciativa muito importante em
termos turísticos e em termos de divulgação do Município, beneficiando também a economia local. Santo Tirso tem

um gosto muito acentuado pelo ciclismo
e é para nós muito importante voltar a
receber um final de volta no Monte da
Nossa Senhora da Assunção. Este ano
tivemos uma meta volante, em 2014 tivemos um final de volta, e em 2017 espero que as pessoas se sintam agradadas
e voltem a assistir a este espetáculo”.
A cumprir 90 anos de vida em 2017, a prova desportiva integrará Santo Tirso como
um dos palcos de excelência da edição,
como destacou o diretor, Joaquim Gomes: “Santo Tirso está inserido numa região que ao longo da história do ciclismo
português e da Volta muito tem contribuído com grandes referências da modalidade e do desporto nacional. Quando
tomamos a decisão de deslocar a final da
etapa da Avenida Sousa Cruz para o Monte da Assunção, sabemos que temos dois
palcos de excelência, porque também as
ruas se enchem. Se fosse pelo que Santo Tirso e o Monte da Assunção arrastam
para a volta, com certeza que estariam
presentes de forma muito regular”.
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Hospital de Santo Tirso

GOVERNO ANUNCIA
A CRIAÇÃO DE UM

novo edifício
O projeto do novo edifício, que albergará, entre outros,
o serviço de medicina interna, já tinha sido aprovado em
2011, tendo entretanto sido suspenso pelo anterior Governo da coligação PSD/CDS-PP. Agora, volta de novo à ordem
do dia, e estima-se que possa vir a beneficiar cerca de 250
mil habitantes, pertencentes aos municípios da Trofa, Santo
Tirso e Famalicão.
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TERRITÓRIO

MAIS RECURSOS HUMANOS
MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS
NOVO EDIFÍCIO
Mais recursos humanos, melhoria de infraestruturas e a criação de um novo edifício no valor de quatro milhões de euros,
são os projetos previstos para o Hospital
de Santo Tirso. A boa nova foi anunciada pelo secretário de Estado Adjunto e
da Saúde, Fernando Araújo, numa visita
à unidade hospitalar, acompanhado pelo
presidente da Câmara, Joaquim Couto.
Depois de uma reunião com vários profissionais de saúde, o governante garantiu o apoio na resolução das diferentes
lacunas existentes na unidade hospitalar
do concelho.
“É notável a falta de recursos humanos, fruto de uma paragem que nos últimos quatro anos houve nesta unidade.
A partir daqui, há um compromisso sério do Ministério da Saúde com a Câmara e com o Serviço Nacional de Saúde,
em dotar novamente o hospital com
pessoas, condições de saúde e investimento, para conseguir que este centro

hospitalar volte a ter a dignidade que tinha no passado”, garantiu.
O investimento contará ainda com o apoio
e financiamento da Câmara Municipal,
como explicou o presidente da Câmara,
Joaquim Couto. “Já há comprometimento com recursos humanos, pequenos investimentos, e a Câmara contribuirá com
15% do necessário para ajudar à candidatura a fundos comunitários do novo edifício”, afirmou o autarca.
António Barbosa, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, destacou a importância desta visita. “As principais
preocupações do Centro Hospitalar do
Médio Ave são sempre dar a melhor
resposta às necessidades que os utentes procuram. A presença do secretário
de Estado é importantíssima para verificar no terreno as dificuldades que temos e as possíveis soluções para esses
problemas”.

4 milhões €
INVESTIMENTO TOTAL
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roteiro

às empresas
DO CONCELHO

felpinter
A Felpinter é uma empresa de têxteis-lar com mais de 25 anos, e que conta atualmente com uma capacidade de
produção de 350 toneladas por mês e
cerca de 400 funcionários.
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TERRITÓRIO

jma
A JMA é uma das quatro empresas do
grupo Moretextile. Com uma faturação
de 96 milhões de euros e cerca de mil colaboradores, o grupo representa 15% das
exportações do setor têxtil em Portugal.

pretll
A empresa Prettl pertence ao Grupo Prettl – Automotive,
Appliance Solutions, Electronics, Energy e ProSys, que atua
em cinco áreas de negócio operadas conjuntamente, através
da união de várias empresas à escala internacional, distribuídas
por mais de 35 centros em mais de 25 países.
Há dez anos instalada em Santo Tirso, a Prettl conta atualmente com 160 trabalhadores e uma produção mensal de um milhão e 200 mil peças.

vizelpas
Dedicada à produção de filmes técnicos
flexíveis aptos para a indústria alimentar e médico-cirúrgica, a Vizelpas é hoje uma referência no setor. Atualmente a
estratégia da empresa passa por ampliar
as instalações para poder crescer.
Contando com cerca de 160 colaboradores, a Vizelpas tem uma produção de mil
toneladas por mês.
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tribunal
do comércio
passa para

antigo
edifício
das finanças
O antigo edifício das Finanças, localizado na Rua Ângelo Andrade, vai ganhar nova vida. O espaço, de 719 metros quadrados, vai dar lugar ao Tribunal do Comércio, depois do
protocolo assinado entre o Instituto de Gestão Financeira e
Equipamentos da Justiça e a Câmara Municipal de Santo Tirso, na presença da secretária de Estado e da Justiça, Helena
Mesquita Ribeiro.
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Esta é uma medida que surge na lógica de aproximar a justiça
dos cidadãos. “A reorganização judiciária provocou um redimensionamento dos serviços com um crescimento geral dos
mesmos, foi necessário encontrar alternativas rápidas para
que os serviços possam funcionar de forma adequada, sem
prejuízo para a população”, explicou Joaquim Couto.
Por sua vez, a secretária de Estado e da Justiça, Helena
Mesquita Ribeiro, destacou a importância deste protocolo:
“É com muito gosto que o Ministério da Justiça está aqui
representado hoje, porque sabemos que a concretização
desta obra vai dar condições dignas a quem trabalha nos Tribunais, e a quem trabalha numa jurisdição como é a do Tribunal do Comércio.”
O edifício, até agora desocupado, vai permitir criar condições
adequadas ao funcionamento da comarca, resultado de um
projeto de adaptação do espaço feito pela autarquia, num investimento na ordem dos 100 mil euros. Já as obras de requalificação, a cargo do Estado, terão um investimento de
800 mil euros.
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alfa pendular

número
de passageiros

aumentou
45%

Entre 1 de maio e 31 de outubro, o número de passageiros com
entrada ou saída em Santo Tirso aumentou 45 por cento, relativamente ao mesmo período do ano passado. Os dados são avançados pela CP – Comboios de Portugal, e referentes à passagem
do Alfa Pendular e Intercidades na ligação Lisboa/Guimarães e
Guimarães/Lisboa, com paragem no concelho.
“É um número muito positivo e que vem confirmar as expectativas que tínhamos quando lutámos pela passagem do Alfa
Pendular no concelho. Assumimos a melhoria da qualidade de
transportes na região e sub-região do Vale do Ave como um
compromisso eleitoral, e os resultados com este serviço, em apenas seis meses, comprovam a melhoria na mobilidade da população e tudo o que daí advém”, congratula-se o presidente da
Câmara Municipal, Joaquim Couto.

a saber
O Alfa Pendular sai da estação de Santa Apolónia, todos os dias, às 8h00,
pára em Santo Tirso pelas 11h30, e chega a Guimarães às 11h53. No sentido inverso, parte de Guimarães às 16h55, pára em Santo Tirso às 17h19 e
chega a Lisboa, Santa Apolónia, às 20h40.
Relativamente aos preços dos bilhetes, uma viagem entre Lisboa e Santo
Tirso custa 45,50 euros em classe conforto, e 31,80 euros em classe turística. Se forem adquiridos uma semana antes, podem ficar por 27,50 euros
(conforto) e 19,50 (turística).
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santo tirso

amigo
dos autocaravanistas
Santo Tirso foi um dos primeiros municípios em Portugal a aderir ao “Welcome Friendly Place”, uma marca registada,
destinada aos autocaravanistas nacionais e estrangeiros.
A primeira área de serviço de autocaravanas em Santo Tirso já está aberta. O
projeto, da responsabilidade da Câmara
Municipal, localiza-se no parque de estacionamento do Pão de Açúcar, servindo de
apoio ao turismo itinerante, e promovendo, simultaneamente, a economia local.
Em visita ao novo espaço, o presidente da Câmara, Joaquim Couto, destacou a qualidade deste novo serviço. “É

um espaço dotado de todas as infraestruturas e equipamentos necessários aos
autocaravanistas que por aqui passarem.
Santo Tirso passa agora a ter condições
necessárias para a circulação, estacionamento ou paragem das autocaravanas, o
que o coloca como um município amigo
dos autocaravanistas em Portugal”.
Para o autarca, o projeto resulta numa
mais valia económica e turística para o
Município: “O autocaravanismo é um
segmento do turismo em forte expansão
e uma atividade que ganha cada vez mais
importância para o desenvolvimento da
economia local e para a promoção do turismo de território”.
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padre celestino ramos

“uma figura incontornável de santo tirso”
“O padre Celestino Ramos foi, sem dúvida, um exemplo de verticalidade, coragem e dedicação à comunidade que serviu ao
longo de mais de 50 anos, deixando uma obra notável, não
apenas sob o ponto de vista da ação pastoral, mas também em
matéria de iniciativas e de projetos que contribuíram para melhoria da qualidade de vida da população do concelho. É e será
sempre, justamente, uma das figuras incontornáveis dos últimos 50 anos da história de Santo Tirso”. Foi desta forma que
o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, se referiu à morte de uma das figuras incontornáveis do Município.
Natural de S. Mamede do Coronado, Monsenhor Celestino Ramos foi nomeado pároco de Santo Tirso em 7 de setembro de
1963. Ainda em vida, foi homenageado pela comunidade que
ajudou a amparar e a orientar, numa cerimónia que contou com
a presença de D. Armindo Lopes Coelho, antigo Bispo do Porto, e durante a qual recebeu do Município de Santo Tirso a
Medalha de Honra, em ouro, pelos altos serviços prestados à
população do concelho.

voto
de louvor a
firmino neto
A Câmara de Santo Tirso atribuiu no final
de outubro um voto de louvor e congratulação a Firmino da Cunha Neto. Depois
de quase meio século ao serviço da população do concelho, o 2º Comandante
dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso termina, por limite de idade, a comissão de serviço que integra.
Firmino da Cunha Neto terminou, no dia
22 de outubro, por limite de idade, a comissão de serviço como 2.º Comandante
dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso. Como forma de homenagem aos seus
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quase 50 anos de serviço em prol da proteção e socorro da população do concelho, a Câmara Municipal deixou um voto
de louvor e congratulação em sua honra.
“Firmino Neto deixa uma marca de dedicação, empenho e espírito de missão no
nosso Município, pelo trabalho desenvolvido em prol da população de Santo Tirso.
É uma homenagem justa, que se completará com a atribuição de uma medalha de
grau equivalente a mérito municipal, cuja
elaboração está em curso”, elogiou o presidente da Câmara, Joaquim Couto.

voluntários
ajudaram a

LIMPAR

rio sanguinhedo
Uma iniciativa amiga do ambiente. A
ação de limpeza do rio Sanguinhedo
juntou quase 100 voluntários que ajudaram a recolher 4500 quilos de resíduos. Uma iniciativa promovida pela
Câmara Municipal de Santo Tirso, em
parceria com a Resinorte, a Associação
de Amigos de Sanguinhedo e a União de
Freguesias de Santo Tirso, Couto (Cristina, São Miguel) e Burgães.
O frio não afastou os jovens que se juntaram, no dia 19 de novembro, na Quinta

de Geão e que responderam ao mote:
“Ajude-nos a ajudar”. Durante toda a manhã, o esforço de quase uma centena de
voluntários resultou na recolha de 4500
quilos de resíduos, entre os quais, vidros,
metal, peças de roupa e calçado, matrículas ou até mesmo pneus.
A iniciativa contou com a participação
de voluntários da OFICINA do Instituto
Nun’Álvres, Grupo de Escuteiros de Fontiscos e Lama, Associação de Estudantes
D. Dinis e Cruz Vermelha de Santo Tirso.
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prémio de

MÉRITO ESCOLAR

Com o objetivo de premiar o esforço dos melhores
alunos do município no ano letivo de 2015/2016, a
Câmara Municipal de Santo Tirso promoveu uma Cerimónia de Entrega de Prémios de Mérito Escolar, no
dia 29 de setembro, no átrio da Câmara Municipal.
Este ano, 43 alunos foram distinguidos pelo desempenho alcançado no ano letivo anterior.
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6º
ANO

9º

ESCOLA

AESM – ESCOLA BÁSICA DE S. MARTINHO DO CAMPO

ANA BEATRIZ CARNEIRO FERREIRA

AEDAH – ESCOLA BÁSICA DE S. TOMÉ NEGRELOS

MARTIM NETO DA SILVA

AEDAH – ESCOLA BÁSICA DE VILA DAS AVES

DIOGO MONTEIRO ALVES

AETP – ESCOLA BÁSICA DE SANTO TIRSO

DIOGO HENRIQUE AZEVEDO ALMEIDA

AEDD – ESCOLA BÁSICA DE AGRELA E VALE DO LEÇA

MARIA MIGUEL MENESES VIEIRA

AEDD – ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA D. DINIS

MADALENA SOFIA NOGUEIRA VILANOVA

INSTITUTO NUN’ALVRES

TOMÁS MARQUES COELHO

COLÉGIO DE LOURDES

RITA PINTO CHARRO

COLÉGIO DE SANTA TERESA DE JESUS

VITÓRIA AZEVEDO FERNANDES MELO E SOUSA

ESCOLA

ANO

ALUNO

ALUNO

AESM – ESCOLA BÁSICA DE S. MARTINHO DO CAMPO

BRUNA MICAELA COSTA E CUNHA

AEDD – ESCOLA BÁSICA DE AGRELA E VALE DO LEÇA

MARIANA NEVES MARTINS

AEDD – ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA D. DINIS

ANA MARGARIDA REBELO LOPES

AEDAH – ESCOLA BÁSICA DE VILA DAS AVES

INÊS MARIA PINHEIRO DA SILVA

AETP – ESCOLA BÁSICA DE SANTO TIRSO

NUNO EMANUEL FERREIRA NETO

AETP – ESCOLA SECUNDÁRIA DE TOMAZ PELAYO

FRANCISCO EDUARDO MENDES BENTO DE CARVALHO

COLÉGIO DE SANTA TERESA DE JESUS

MARIANA BRAGA MOREIRA SOUSA MARTINS

COLÉGIO DE LOURDES

TOMÁS GOMES LIMBADO

ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA CONDE DE S. BENTO

FÁBIO MIGUEL MACHADO DA SILVA

INSTITUTO NUN’ALVRES

ALEXANDRA MIGUEL FERREIRA SILVA COUTO

ARTAVE – ESCOLA PROFISSIONAL ARTÍSTICA DO VALE DO AVE

BEATRIZ SANTOS DA SILVA

OFICINA – ESCOLA PROFISSIONAL DO INA

MARIA EDUARDA CASTRO ALMEIDA

10º
ANO

ESCOLA

ALUNO

AETP – ESCOLA SECUNDÁRIA DE TOMAZ PELAYO

BEATRIZ PINHEIRO DE ALMEIDA

AEDD – ESCOLA SECUNDÁRIA D. DINIS

MIGUEL PINTO CHARRO

AEDAH – ESCOLA SECUNDÁRIA D. AFONSO HENRIQUES

BÁRBARA CATARINA SOUSA CARVALHO

ESCOLA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS DE CIDENAI

ANA ISABEL MESQUITA NETO

INSTITUTO NUN’ALVRES

RAFAELA ÂNGELA SÁ AZEVEDO

ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA CONDE DE S. BENTO

LUÍS MIGUEL CAMPOS MONTEIRO OLIVEIRA TEIXEIRA

OFICINA – ESCOLA PROFISSIONAL DO INA

JOÃO PEDRO MACHADO PINHEIRO

11º
ANO

ESCOLA

ALUNO

CAROLINA DIAS DA SILVA

AETP – ESCOLA SECUNDÁRIA DE TOMAZ PELAYO

EDUARDA RAFAELA FERREIRA SILVA

AEDD – ESCOLA SECUNDÁRIA D. DINIS
AEDAH – ESCOLA SECUNDÁRIA D. AFONSO HENRIQUES
ESCOLA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS DE CIDENAI
ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA CONDE DE S. BENTO

12º
ANO

OFICINA – ESCOLA PROFISSIONAL DO INA
INSTITUTO NUN’ALVRES

ESCOLA

AEDD – ESCOLA SECUNDÁRIA D. DINIS
AEDAH – ESCOLA SECUNDÁRIA D. AFONSO HENRIQUES

BRUNO FILIPE COELHO DA COSTA
ADRIANA ISABEL PEREIRA LEAL
JORGE MIGUEL DOS SANTOS NETO
RUI DANIEL PEREIRA MESQUITA
PEDRO SOUSA MATOS

ALUNO

ANA MARGARIDA NUNES MENDES

ANDRÉ RODRIGUES RIBEIRO

AETP – ESCOLA SECUNDÁRIA DE TOMAZ PELAYO

MARIA INÊS VAZ DO ROSÁRIO

ESCOLA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS DE CIDENAI

EDUARDO FILIPE OLIVEIRA COELHO

INSTITUTO NUN’ALVRES

ANA FILIPA FONSECA DA SILVA

ARTAVE – ESCOLA PROFISSIONAL ARTÍSTICA DO VALE DO AVE

RAFAELA FERREIRA DA SILVA

ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA CONDE DE S. BENTO

DANIELA FILIPA MARTINS NUNES

OFICINA – ESCOLA PROFISSIONAL DO INA

RUI JORGE DOS SANTOS SOUSA
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programa

rondas

iniciativa gratuita
e aberta a toda
a população

Promovido pela Câmara Municipal, o programa RONDAS – Conhecer Santo Tirso tem partido à descoberta dos edifícios e
equipamentos de destaque do Município, através de visitas
guiadas por vários locais do concelho.
Ao longo do último semestre, o Rondas deu a conhecer vários
sítios emblemáticos do nosso concelho.

vale pisão
Os participantes puderam conhecer a infraestrutura e desfrutar de uma aula de
golfe. O campo de Golfe de Vale Pisão é
composto por 9 buracos e foi concebido para proteger os valores ambientais, e
apresentar uma oferta de golfe standard
e de elevado nível.

património religioso do concelho
O percurso integrou a passagem pelas Capelas do Senhor do Padrão, Nossa Senhora de Valinhas e Nossa Senhora
do Parto. A visita, realizada em autocarro, terminou na Capela do Nosso Senhor
dos Passos.
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a obra de avelino leite
Num programa dedicado à cidade de
Santo Tirso, por entre ruas e vielas, o
programa Rondas dedicou a visita do dia
27 de agosto à obra da autoria de Avelino Leite, artista plástico de Santo Tirso.
Entre outros locais, os participantes passaram pela Capela da Casa da Paróquia,
pela Farmácia Central, pelo Hotel Cidnay
ou pela Central de Transportes.

quinta da hortelã
Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a propriedade, concretamente o seu projeto agrícola e social, um
espaço dedicado à família, com caraterísticas naturais únicas. A visita contemplou
ainda a prova do mirtilo, fruto que integra o cultivo feito neste espaço, bem como um pequeno workshop sobre as suas
caraterísticas, colheita e tratamento.

miec
O programa incluiu uma visita ao Parque Urbano da Rabada, um dos seis polos na cidade com esculturas ao ar livre.
De seguida, teve lugar um percurso pedonal até à sede do Museu Internacional
de Escultura Contemporânea, com uma
visita guiada pelo espaço.
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inquérito
de rua
acha que a câmara municipal tem ajudado a dinamizar o concelho? santo
tirso está a mudar?
em que áreas?

CARINA DE MELO CUNHA, 32 ANOS
“Sim, por exemplo através do
Museu Internacional de Escultura
Contemporânea. Penso que é um
dinamismo que se deve muito à
proatividade do atual presidente
da Câmara”.
MANUEL CARDOSO, 70 ANOS
“Penso que sim, principalmente
na área da Educação, que
considero ser a área em que a
Câmara mais se tem esforçado
por dinamizar”.

SANDRO GOMES, 41 ANOS

CARLA AZEVEDO, 23 ANOS
“Sim, um bocadinho, sobretudo
no que toca à juventude. Tem
criado algumas atividades”.
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“Sim. Nas áreas da animação
cultural, na área do Desporto,
e na altura das Festas de São
Bento, em que se nota mais
dinamismo do que em anos
anteriores”.

DAR VOZ

RUI BARBOSA, 33 ANOS
“Acho que sim, nomeadamente
na área da Cultura.
Tem dinamizado a cidade,
sobretudo nos aspectos que
envolvem os mais jovens”.
MÁRCIA OLIVEIRA, 40 ANOS
“A Câmara Municipal tem inovado
bastante nos últimos três anos,
sobretudo em áreas como a
Educação e a Cultura.”

DIANA GOMES, 25 ANOS
“Em certa parte sim, como as
Festas de São Bento ou o Santo
Tirso a cores. Podia incentivar
mais os jovens a frequentar
o comércio local, e criar mais
dinamismo no ambiente noturno”.

FERNANDO MACHADO, 61 ANOS
“Penso que sim, quer nas áreas
do Comércio, quer na Saúde, e
também na área do Lazer. Penso
que Santo Tirso está a mudar
positivamente.”
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REVISTA
DE IMPRENSA
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