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MUNICÍPIO AMIGO
DO DESPORTO

Os últimos meses têm sido de gran-
des conquistas e vitórias para atletas, 
associações e clubes de Santo Tirso, 
nas mais variadas modalidades. Ar-
mindo Araújo no automobilismo, Sara 

Moreira, Joaquim Figueiredo e Ma-
nuel Gomes no atletismo, João Vale no 
quadrocross, a CAID no ténis de mesa 
e o Clube Desportivo das Aves, no fu-
tebol, são apenas alguns dos exemplos 
de que Santo Tirso que tem brilhado 
dentro e fora de Portugal.

Santo Tirso tem feito, nos últimos 
anos, um grande esforço no sentido 
de se projetar aquém e além frontei-
ras, com a realização de grandes 
eventos, dirigindo um forte investi-
mento para a promoção da prática 
desportiva. O último mês foi, e os pró-
ximos serão, exemplo disso. 

Já no arranque deste mês de junho, 
Santo Tirso vai ainda assistir ao re-
gresso do Grande Prémio JN, à seme-
lhança do que já acontecera com a Vol-
ta a Portugal, reforçando a aposta da 
Câmara no desporto e no turismo. 

O Rali de Santo Tirso bateu recor-
des de participantes, comprovando 
ser uma prova de especial interesse 
para quem quer competir, mas tam-
bém para todos aqueles que nos visi-
taram durante os dois dias do evento. 

A grande vitória do CD Aves na Ta-
ça de Portugal coloca Santo Tirso no 
grupo restrito de 13 clubes em Portu-
gal que conquistaram a prova rainha 
do futebol em Portugal. Um feito his-
tórico que muito orgulha a freguesia 
de Vila das Aves e o Município de San-
to Tirso. 

Temos a consciência de que estas 
pequenas e grandes vitórias, indivi-
duais ou coletivas, serão sempre um 
excelente cartão de visita para levar o 
nome de Santo Tirso mais longe. Esse 
reconhecimento público tem aconteci-
do, por via de distinções promovidas 

pela Câmara Municipal, mas, também, 
através das medidas que temos imple-
mentado no terreno e que se têm tra-
duzido na triplicação do número de 
campos de futebol com relva sintética, 
no reforço financeiro dos contratos de 
desenvolvimento desportivo, na me-
lhoria das infraestruturas desporti-
vas, ou na organização de diferentes 
iniciativas.

Por estas e outras razões, Santo 
Tirso é considerado um Município 
Amigo do Desporto. 



Plano Municipal de Saúde e as 
refeições escolares saudá-
veis, e dando seguimento ao 
bom relacionamento que te-
mos com o Ministério da Saú-
de, surgem estas consultas 
dentárias, que eram até agora 
uma falha no nosso Sistema 
de Saúde. Estamos muito or-
gulhosos deste passo. Opta-
mos por resolver o problema 

“Foi a primeira vez que 
vim a esta consulta e 
achei ótima. Têm um 

atendimento fantástico”. Quem 
o disse foi José Bessa, um dos 
primeiros utentes da consulta 
de medicina dentária que está a 
funcionar na Unidade de Saúde 
Familiar Nova Saúde, em Vila 
Nova do Campo. “Já passei por 
várias situações relacionadas 
com a saúde oral, nomeada-
mente no privado, e tenho a di-
zer que esta consulta foi fan-
tástica”, reiterou o utente, visi- 
velmente satisfeito com o aten-
dimento e com o tratamento 
efetuado. 

O arranque das consultas 
de medicina dentária, no âm-
bito do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), foi assinalado no 
dia 30 de abril, com a presen-
ça do secretário de Estado e 
da Saúde, Fernando Araújo, e 
do presidente da Câmara, 
Joaquim Couto.

As consultas de medicina 
dentária na Unidade de Saúde 
Familiar Nova Saúde abrangem 
mais de 12 mil utentes do Mu-
nicípio e resultam de um acor-
do entre a Câmara de Santo 
Tirso e o Ministério da Saúde.

“É importante ressalvar a 
mais valia deste projeto, por-
que esta é uma área onde não 
havia solução no passado. É 
uma resposta importante, 
porque a medicina dentária 
tem um impacto direto na vida 
das pessoas, influenciando, 
por exemplo, a saúde mental e 
o relacionamento social. Santo 
Tirso é um bom exemplo da 
abertura que as autarquias 
têm tido a este tipo de projeto, 
ao suportar este investimen-
to, o que permitiu andar mais 
rápido e colocar este projeto 
no terreno mais cedo”, elogiou 
o secretário de Estado Adjun-
to e da Saúde, Fernando 
Araújo.

“Na linha de uma política 
municipal voltada para a Saú-
de, das medidas que temos 
lançado, nomeadamente o 

das pessoas, mesmo que isso 
implique um investimento no 
nosso orçamento municipal”, 
aludiu o presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, Joaquim 
Couto.

O autarca afirmou ainda 
que o objetivo da Câmara é 
que os serviços de saúde oral 
possam abranger o maior nú-
mero possível de pessoas de 

Santo Tirso. Neste contexto, 
está a ser dado seguimento ao 
protocolo com a CESPU – 
Cooperativa de Ensino Supe-
rior, Politécnico e Universitá-
rio para instalar serviços de 
saúde oral no Hospital de San-
to Tirso. “Estamos a trabalhar 
para que seja uma realidade o 
mais rapidamente possível”, 
assegurou Joaquim Couto.

A SABER... 
O protocolo assinado 
entre a Câmara e o 
Governo contemplou 
a contratação de um 
médico dentista e 
assistente, enquanto que 
a autarquia investiu 50 mil 
euros no equipamento de 
consulta.

Secretário de Estado e presidente da Câmara visitaram Unidade de Saúde Familiar de S. Martinho do Campo

José Bessa foi um dos primeiros utentes a usufruir das consultas

Já é possível ir ao dentista 
no centro de saúde
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Da broa à regueifa, do pão re-
gional ao pão saúde. Todas as 
variedades de pão produzi-
das pela Pantir têm, atual-

mente, um baixo teor de sal. Em pouco 
mais de um mês, a panificadora de San-
to Tirso foi reduzindo paulatinamente 
os gramas de sal no fabrico, tendo atin-
gido um grama de sal por 100 gramas 
de produto.  

A panificadora de Santo Tirso é a pri-
meira empresa em Portugal a receber o 
Selo Pão com “Menos Sal, o mesmo sa-
bor”, no âmbito do projeto do Ministério 
da Saúde que visa reduzir a percenta-
gem de sal na produção do pão. “É um 
orgulho para o nosso Município sermos 
pioneiros nesta área”, reconheceu o 
presidente da Câmara de Santo Tirso, 
Joaquim Couto, que enquanto deputa-
do na Assembleia da República foi um 
dos percursores da lei de redução do sal 
no pão.

“Sabíamos que era algo que seria 
obrigatório daqui a quatro anos e fomos 
convidados, em finais de 2017, para in-
tegrar um projeto da câmara", relatou 

Paulo Almeida, sócio gerente da Pantir, 
dando conta que após "um período de 
teste de duas ou três semanas" optaram 
"por começar 2018 com o sal a menos 
de um por cento por cada 100 gramas 
de pão". A experiência, acrescentou, “foi 
feita de forma a que as pessoas não no-
tassem as diferenças e as reações foram 
boas. Não houve queixas”. 

Este processo valeu à panificadora a 
atribuição do primeiro selo de excelên-
cia a nível nacional, numa cerimónia que 
contou com a presença do secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, Fernando 
Araújo, no dia 30 de abril. Os portugue-
ses, lembrou o governante, “consomem, 
em média, por dia, mais três gramas de 
sal do que o recomendado. E, de acordo 
com o último Inquérito Alimentar Na-
cional, o pão é um dos principais alimen-
tos a contribuir para a ingestão de sal”.

“No próximo ano, queremos chegar 
às escolas e ao Ensino Superior, num 
plano que visa reduzir o sal no pão em 
70 por cento”, apontou Fernando 
Araújo, acrescentando: “De acordo 
com os testes realizados, não se nota 

diferença no sabor”.  
Neste contexto, “e sabendo-se que o 

consumo excessivo de sal é um dos 
maiores riscos de saúde pública em Por-
tugal e aquele que mais contribui para a 
perda de anos de vida saudáveis”, apon-
tou o secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, “medidas como esta irão condu-
zir a melhores resultados em saúde”.

Já o presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Joaquim Couto, lem-
brou que o objetivo nacional é “traba-
lhar em prol da saúde das pessoas e dos 
portugueses”. “O nosso objetivo, atra-
vés das políticas municipais, ou em cola-
boração com o Ministério da Saúde e 
outras instituições do Estado, é conti-
nuar este trabalho a bem da saúde e de 
Portugal", realçou Joaquim Couto, que 
enquanto deputado na Assembleia da 
República, em colaboração com o anti-
go deputado Jorge Almeida, em 2009, 
conseguiu aprovar por unanimidade a 
aplicação, agora, da lei do sal. O facto de 
Santo Tirso ser uma das cidades pionei-
ras nesta área, é a "cereja em cima do 
bolo", reconheceu o autarca.

Pantir é a primeira panificadora do país com um grama de sal no pão

SESSÃO PARA 
SENSIBILIZAR
Com o objetivo de sensibilizar as pani-
ficadoras do Município para o projeto 
“Menos Sal, o mesmo sabor”, a Câma-
ra de Santo Tirso, em conjunto com o 
Ministério da Saúde, promoveu uma 
sessão de sensibilização com diversos 
empresários do setor. 
Numa cerimónia que teve lugar no dia 
30 de abril, no auditório do MIEC, o se-
cretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
Fernando Araújo, deu conta que, de 
acordo com os testes realizado, “não se 
nota qualquer diferença” na redução 
de sal no pão e apelou à adesão dos 
empresários. 
"Estamos a montar, juntamente com a 
Direção-Geral de Saúde, Instituto Ri-
cardo Jorge e Administração Regional 
de Saúde, um prémio de forma a valori-
zar as padarias que mais precocemente 
atinjam esse valor", anunciou. 
As padarias que pretendam receber 
um Selo Pão com “Menos Sal, o mes-
mo sabor” poderão candidatar-se 
até ao dia 31 de maio, preenchendo 
um formulário disponível no por-
tal do SNS (https://www.sns.gov.pt/
pao-com-menos-sal/).

Município é exemplo  
na redução do sal
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As empresas do Mu-
nicípio de Santo Tir-
so estão a apostar 
fortemente na ex-

pansão e modernização e 
têm, atualmente, mais de 100 
projetos em curso, fruto de 
candidaturas aprovadas pelos 
programas de financiamento 
“Compete 2020” e “Norte 
2020”. Números que indicam, 
segundo o presidente da Câ-
mara, Joaquim Couto, que a 
economia de Santo Tirso 
“continua a crescer”. 

Modernização, crescimen-
to e inovação. Nos últimos 
anos, o tecido empresarial de 
Santo Tirso tem apostado for-
temente nestes três vetores, 
com clara repercussão na im-
portância regional do Muni-
cípio em termos económicos 
e produtivos. Uma aposta 
que se reflete no elevado nú-
mero de projetos aprovados 
por parte dos programas 
operacionais de gestão dos 
fundos europeus para o pe-
ríodo 2014-2020. 

“As nossas empresas conti-
nuam a dar provas de cresci-
mento, apostando em projetos 
de expansão e modernização 

que irão permitir criar novos 
postos de trabalho”, elogia o 
presidente da Câmara de San-
to Tirso, face aos números: um 
total de 104 projetos aprova-
dos pelos programas de finan-
ciamento “Compete 2020” e 
“Norte 2020” para empresas 
sediadas no Município, repre-
sentando um investimento to-
tal em Santo Tirso de quase 
135 milhões de euros.

Para Joaquim Couto, esta 
dinâmica na economia muni-
cipal é demonstrativa “da ca-
pacidade de visão dos empre-
sários”, pelo que é expectável 
que este número de projetos 
“possa continuar a aumentar”. 
Não só através de apoios do 
Governo, mas também “por 
via dos incentivos fiscais que 
a Câmara tem disponibiliza-
do, através do Invest Santo 
Tirso”, realça. 

O programa “Norte 2020” 
destina-se ao apoio da com-
petitividade das micro e pe-
quenas empresas da região, já 
o programa “Compete 2020” 
tem como objetivo incentivar 
a competitividade e interna-
cionalização das empresas 
nacionais.

A pensar na época de exa-
mes, e para que os utentes 
possam usufruir de um espaço 
público de apoio ao estudo, a 
Biblioteca Municipal de Santo 
Tirso já está a funcionar em 
horário alargado. 

Com o objetivo de apoiar os 
estudantes na próxima época 
de exames, e face ao sucesso 
do alargamento de horário que 
decorreu em época de exames 
anteriores, a Biblioteca Muni-
cipal de Santo Tirso está a fun-
cionar todos os dias úteis, das 
09h00 às 20h00, e sábados 

das 14h00 às 18h00. Este no-
vo horário estará em vigor até 
30 de junho. 

Localizada na Rua de Gross-
-Umstadt, na Quinta de Geão, 
a Biblioteca Municipal de San-
to Tirso dispõe de vários espa-
ços (secção de adultos, secção 
infantojuvenil, sala multimédia, 
sala de conto, ateliê de expres-
são, auditório e espaço para 
exposições) e serviços (leitura, 
empréstimo domiciliário, fun-
do local e apoio à pesquisa, ce-
dência de espaços e serviços 
de promoção de leitura).

É cada vez mais um proble-
ma no dia-a-dia da vida das 
pessoas, afetando adultos, jo-
vens e crianças. No âmbito 
das Jornadas de Formação 
Jovem, a Câmara de Santo 
Tirso promove um Workshop 
de Gestão de Stress, a ter lu-
gar na Biblioteca Municipal a 
16 de junho, entre as 14h00 e 
as 18h00, e destinado a jo-
vens entre os 18 e os 30 anos, 
inclusive. 

O objetivo da iniciativa é 
sensibilizar os participantes 
para os custos individuais do 

stress e torná-los tão autóno-
mos quanto possível na sua 
gestão, uma tarefa que exige 
a sua permanente atenção. O 
workshop tem como objeti-
vos desenvolver mecanismos 
de identificação de potenciais 
causas de stress, identificar e 
avaliar o grau de vulnerabili-
dade ao stress, elaborar um 
plano individual de mudança 
para uma melhor gestão do 
mesmo e desenvolver meca-
nismos de resposta flexíveis e 
criativos face a situações 
difíceis.

O programa inclui a aborda-
gem de itens como as causas e 
fatores primários do stress, os 
seus sintomas, fases e relação 
com o desempenho, bem como 
os fatores de risco associados. 
Os participantes terão ainda 
direito a uma avaliação indivi-
dual do grau de stress, e vão 
aprender a usar técnicas de re-
laxamento e meditação.

A inscrição para o workshop 
é gratuita, e deve ser feita atra-
vés do e-mail juventude@cm-
-stirso.pt  ou do número de te-
lefone 913 487 037.

Empresas de Santo Tirso continuam a crescer

Biblioteca com 
horário alargado

Workshop para jovens 
ajuda a gerir stress

APOSTA NA MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE CANDIDATURAS A FUNDOS COMUNITÁRIOS 

Empresas com mais de 100 
projetos em curso
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135 milhões €  
 É O VALOR DO INVESTIMENTO EM CURSO

104  
PROJETOS APROVADOS 

POR PROGRAMAS COMUNITÁRIOS 



“Portugal é ainda 
um país excessiva 
e incompreensi-
velmente centra-

lista. Lisboa é, aliás, a principal 
força de bloqueio que tem tra-
vado um mais rápido e desejável 
processo de desenvolvimento 
de Portugal”. Foi com estas pa-

lavras, na defesa da descentrali-
zação, que o presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 
Joaquim Couto, assinalou as co-
memorações do 25 de Abril. O 
autarca reiterou a necessidade 
de se “avançar, rapidamente, 
com a reforma do Estado”, no-
meadamente no que diz respei-

to “à revisão da lei eleitoral”. 
As comemorações dos 44 

anos do 25 de Abril foram assi-
naladas em Santo Tirso com 
uma cerimónia solene, nos Pa-
ços do Concelho, na qual o pre-
sidente da Câmara Municipal 
lamentou “o excessivo centra-
lismo” do país que, segundo 

disse, tem vindo a provocar 
“desequilíbrios estruturais que 
impedem Portugal de crescer 
como um todo”.

“Só é possível à região Norte 
iniciar um efetivo processo de 
convergência com outras re-
giões se o País for capaz de le-
var por diante a descentraliza-
ção, promovendo, por exemplo, 
um conjunto de alterações de 
fundo na gestão do próximo 
Quadro Comunitário de Apoio”, 
apontou Joaquim Couto.

No final do seu discurso, o 
autarca apontou, inclusiva-
mente, os passos que conside-
ra serem “fáceis de identificar” 
para alcançar aqueles resulta-
dos. Entre eles, enumerou, “do-
tar a Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento da 
Região Norte de competências 
em matérias desconcentradas 
do estado na região Norte, 
acabando-se com a obediência 
funcional e política do Poder 
Central”, ou dotar a Área Me-
tropolitana do Porto (AMP) de 

“legitimidade política”.
Segundo o presidente da 

Câmara de Santo Tirso, a AMP 
deve ser presidida por alguém 
“eleito por sufrágio universal e 
direto, com um executivo, com 
um orçamento e financiado pe-
lo Orçamento de Estado”. Além 
disso, acrescentou, “devem ser 
atribuídas aos municípios com-
petências exercidas pelo Esta-
do Central e pelo Estado des-
concentrado no território”. 

Num discurso centrado na 
descentralização, Joaquim Cou-
to defendeu, ainda, que “uma 
verdadeira reforma do Estado 
será mais bem-sucedida quanto 
mais valorizado for o papel dos 
territórios”. “A reorganização 
administrativa do Estado tem 
de acelerar a reorganização ter-
ritorial, agregando Municípios 
em estruturas orgânicas com 
maior dimensão”,apontou, rei-
vindicando: “Abril e o País exi-
gem pensamento crítico e po-
der de decisão fora do Terreiro 
do Paço”.

As comemorações do 25 de 
Abril em Santo Tirso ficaram 
marcadas pelo convite feito 
pela Câmara Municipal a Ber-
nardino Neto para intervenção 
na sessão solene. Nascido em 
Burgães, a 26 de agosto de 
1942, Bernardino Neto fez 
parte de um grupo de pessoas 
de Santo Tirso legitimado pelo 
Movimento das Forças Arma-
das, em abril de 1974, para a 
transição da gestão da Câmara 
e do Município para a 
Democracia.

Numa intervenção muito 
pessoal e emotiva, Bernardino 
Neto recordou ter feito um 
rascunho no verso de uma car-
ta que recebeu de um muníci-
pe que tinha sido preso pela 
PIDE. Nela escreveu uma pro-
posta que apresentou e que 
foi aclamada pelo povo: cha-

mar Praça 25 de Abril ao recin-
to em frente à Câmara. “Repa-
rem: nenhuma vingança 
esboçada, nenhum ódio desti-
lado, nenhuma soberba dos 
vencedores, apenas e só a ine-
vitabilidade da mudança, que o 
próprio presidente da Câmara 
de então, civilizadamente, 
aceitou. Como me sinto feliz 
por recordar o nobre gesto do 
Movimento Democrático de 
então”, descreveu.

Acreditando que “os ho-
mens se medem pelo que fa-
zem” e o que se fez nestes 44 
anos “diz bem da grandeza do 
seu tamanho”, Bernardino Ne-
to defendeu, contudo, a ne-
cessidade de haver o que ape-
lidou de uma “memória 
vigilante”, nomeadamente no 
que se refere às mudanças na 
economia mundial, de esgota-

mento dos recursos naturais, 
do envelhecimento, ou da des-
regulação do capitalismo fi-
nanceiro. “Talvez mais do que 
manifestação, é preciso um so-
bressalto: porque há no país ri-
queza suficiente para satisfa-
zer as necessidades de todos, 

mas não para satisfazer a ga-
nância de tantos”, observou, 
concluindo: “A verdadeira ge-
neralidade para com o futuro 
consiste em dar tudo no tempo 
presente. Tendo como absolu-
tamente certo que nenhum de 
nós sabe mais do que todos 

nós ou, em linguagem abrilia-
na, que o povo unido jamais 
será vencido”. A cerimónia 
contou ainda com o discurso 
do presidente da Assembleia 
Municipal de Santo Tirso, Rui 
Ribeiro, e de representantes 
de diferentes partidos.

Átrio da Câmara encheu nas comemorações

Bernardino Neto dá testemunho marcante

 PRESIDENTE DA CÂMARA DE SANTO TIRSO NAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

“Lisboa é força de bloqueio
ao desenvolvimento do norte”

O testemunho pessoal vivido por Bernardino Neto em Santo Tirso
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A Câmara de Santo Tirso prestou, 
em reunião do executivo, um voto de 
louvor e reconhecimento ao comenda-
dor e empresário Machado Ferreira, 
distinguido com o Prémio Norte Em-
preendedor – Carreira, pela Associa-
ção Empresarial de Portugal.

No período antes da ordem do dia, o 
presidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Joaquim Couto, afirmou 
que “a distinção atribuída é o reconhe-
cimento do mérito de um empresário 
que subiu a pulso no mundo empresa-
rial, primeiro como um pequeno co-
merciante, e mais tarde, como um au-
têntico empreendedor, quando, em 
1968, decidiu fundar a Intraplás-In-
dústria Transformadora de Plásticos”.

No voto de louvor, o autarca desta-
cou ainda “o forte contributo para o 
desenvolvimento económico e social 
do Município, ao empregar cerca de 
300 trabalhadores, a maioria dos quais 
residentes em Santo Tirso, tendo sido, 
ao longo dos seus 79 anos de vida, um 
verdadeiro ativista da participação 
cívica”.

Natural da freguesia de Roriz, o em-
presário e comendador Machado Fer-
reira foi distinguido com o Prémio Nor-
te Empreendedor – Carreira, atribuído 
pela Associação Empresarial de Portu-
gal, na cerimónia de encerramento da 
iniciativa “Encontro com um Novo 
Norte”, na Casa de Arquitetura, em 
Matosinhos.

Condecorado com as insígnias de 
comendador da Ordem de Mérito Em-
presarial pelo Presidente da República, 
em 2014, Machado Ferreira “é o sím-
bolo de um empresário que construiu 
de raiz uma das maiores empresas do 
Município, com coragem e visão de fu-
turo e de um empresário que corporiza 
o espírito pioneiro e inovador”.

Comendador 
Machado 
Ferreira 
recebe voto 
louvor

Taxa de desemprego
volta a descer
O número de desempregados 

inscritos no Centro de Em-
prego de Santo Tirso voltou 
a descer no mês de março. 

De acordo com os dados publicados pe-
lo Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, relativos ao primeiro tri-
mestre de 2018, havia menos 3513 pes-
soas inscritas no Centro de Emprego no 
mês de março, quando comparado com 
o número de desempregados existen-
tes em outubro de 2013.

Numa altura em que se regista, as-
sim, a mais baixa taxa de desemprego de 
sempre em Santo Tirso, desde que este 
executivo tomou posse pela primeira 
vez, em outubro de 2013, o presidente 
da Câmara, Joaquim Couto, realçou 
que para estes números têm contribuí-
do vários fatores, entre os quais “o cres-
cimento económico do País” e “o regime 
de benefícios fiscais atribuídos pelo 
Município, bem como o esforço dirigido 
em matéria de diplomacia económica”.

“Estes são, de facto, números que 
nos deixam orgulhosos pelo caminho 
que estamos a fazer, nomeadamente 
por termos estabelecido como um dos 

eixos prioritários da ação política o in-
vestimento e o emprego”, sublinhou o 
autarca numa declaração política feita 
no período de antes da ordem do dia 
da reunião do executivo camarário de 
3 de maio. 

Abandonadas nos anos 90 e início 
dos anos 2000, altura em que a região 

do Vale do Ave se afundou numa das 
piores crises do setor têxtil, recordou 
Joaquim Couto, existe uma nova reali-
dade em Santo Tirso, “com antigas fábri-
cas devolutas a ser recuperadas, para 
acolher novos projetos empresariais, 
em setores de atividade que vão do têx-
til à metalomecânica ou aos polímeros”.

Os dados do IEFP indicam que o números de inscritos no Centro de Emprego está a descer

“OS NÚMEROS 
DEIXAM-NOS 
ORGULHOSOS 
PELO 
CAMINHO 
QUE ESTAMOS 
A FAZER”, 
JOAQUIM 
COUTO
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Como está a ser o início do 
segundo mandato como 
presidente de Junta?
Está a ser positivo. Os rorizenses 
deram-nos a confiança e mostraram-
nos que estavam do nosso lado 
através do seu voto e, por isso, fomos 
reeleitos com maioria absoluta. 
Tencionamos ser uma Junta que 
se preocupa com os problemas das 
pessoas, uma Junta que valoriza a 
nossa vila de Roriz e, acima de tudo, 
uma Junta de proximidade. Enquanto 
presidente, tudo farei para trabalhar 
em prol do bem-estar da população 
e tudo farei para que as pessoas se 
orgulhem da freguesia onde nasceram 
ou residem. É com o compromisso que 
assumi perante todos os rorizenses 
que dedico grande parte da ocupação 
do meu tempo, em prol de toda a 
freguesia. Ser presidente desta Junta 
de Freguesia implica uma vivência 
diária com e para a população. O 
meu objetivo e o do executivo que 
lidero será, acima de tudo, o de 
ter uma atuação que se paute pela 

transparência e pelo rigor. Por muito 
difícil que seja ser presidente da 
Junta, faço-o com muito gosto.

Quais os objetivos a que se 
propõe?
O nosso trabalho é de continuidade, 
nomeadamente no que diz respeito 
ao desenvolvimento da nossa Vila. 
Uma das prioridades passa pela 
ampliação da rede pública de esgotos 
que, inclusivamente, já está em curso, 
por via da candidatura realizada 
pela Câmara e a Águas do Norte. 
Pretendemos, também, melhorar 
as vias de comunicação dentro da 
freguesia, concretamente no que diz 
respeito às ruas em terra batida. Este 
mandato, queremos também avançar 
com o Parque de Lazer, criando 
algumas infraestruturas naquele 
espaço que já é nosso, fruto de um 
protocolo com a Câmara de Santo 
Tirso, no anterior mandato. Por outro 
lado, iremos continuar a apoiar todas 
as associações culturais, desportivas 
ou recreativas existentes na freguesia 
de Roriz, visto que estas, através das 

suas atividades e colaboração, são 
o incentivo para que, todos juntos, 
continuemos a trabalhar em prol da 
nossa terra.

Quais as potencialidades da 
Vila de Roriz?
A freguesia de Roriz tem um 
património de valor incalculável 
e de tradições enraizadas. Roriz 
situa-se na margem esquerda do 
rio Vizela, afluente do rio Ave, 
e carateriza-se por um tipo de 
povoamento disperso ao longo 
da rede viária e uma ocupação do 
território agrícola que se desenvolve 
ao longo dos vales das ribeiras de 
Roriz. Como pontos de interesse 
patrimonial, cultural e paisagístico 
destacam-se a Igreja românica de 
S. Pedro de Roriz, classificada como 
Monumento Nacional, a Casa do 
Mosteiro e a pintura a fresco da 
Capela de Santa Maria de Negrelos, 
classificados como Imóveis de 
Interesse Público. São provenientes 
desta freguesia o famoso Licor de 
Singeverga, produzido no Mosteiro 

de Singeverga, e as bolachinhas das 
freiras produzidas no Convento 
de Santa Escolástica. Somos uma 
freguesia com história, uma terra de 
gente afável que sabe receber quem 
a visita. 

Enquanto presidente de junta, 
qual o convite que deixa aos 
leitores?
Visitem a vila de Roriz. Somos a 
freguesia do Licor de Singeverga e 
das Bolachas de Santa Escolástica, 
mas também dos mosteiros. 
Já temos muitas pessoas que 
nos visitam e que percebem 
que, ao longo dos anos, estas 
duas instituições se tornaram 
importantes no desenvolvimento 
local, na educação e na promoção 
da doçaria e licores locais. Para 
além disso, temos várias iniciativas a 
decorrer na freguesia durante todo 
o ano.  Desde as festas da vila, que 
ocorrem em abril, até às tradicionais 
romarias que acontecem, 
essencialmente, nos meses de junho, 
julho e agosto. 

O presidente da Junta de Roriz diz que tudo fará para as pessoas se orgulharem da freguesia onde nasceram ou residem

ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE RORIZ, MOISÉS ANDRADE

“Defendemos a 
transparência e o rigor”
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Santo Tirso vai ter mais um 
espaço pedonal. Já estão em 
marcha as obras de requalifica-
ção da Praça General Humber-
to Delgado, junto ao Tribunal. 
A empreitada irá permitir, no 
troço final da Avenida de S. Ro-
sendo, a criação de uma zona 
pedonal.

“Esta intervenção tem co-
mo objetivos a reabilitação do 
espaço urbano, a melhoria da 
segurança dos peões e a reor-
ganização do tráfego”, apon-
tou o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, recordando as 
linhas estratégicas do Plano 
Municipal de Mobilidade Sus-

tentável, que privilegia a re-
qualificação urbana, dá prima-
zia às ligações pedonais e 
cicláveis e ao meio ambiente.

Segundo Joaquim Couto, 
esta nova praceta que será 
criada entre a fachada norte 
do Palácio da Justiça e o anti-
go cinema terá ainda uma liga-
ção pedonal segura em ter-
mos de atravessamento à 
Praça General Humberto 
Delgado. A obra, acrescentou 
o autarca, “vai tornar toda es-
ta zona mais moderna, mais 
aprazível, de forma a que as 
pessoas possam usufruir des-
tes espaços”.

Uma nova vida para a 
EB 2/3 de S. Marti-
nho, em Vila Nova do 
Campo, e para toda a 

sua comunidade educativa. A 
Câmara Municipal investiu cer-
ca de 506 mil euros na requali-
ficação deste espaço educati-
vo, cuja obra de beneficiação 

foi inaugurada a 24 de abril.
O investimento envolveu a 

requalificação do edifício es-
colar, através da melhoria do 
conforto térmico e acústico 
da escola, bem como a substi-
tuição das caixilharias exte-
riores e a construção de um 
alpendre. Substituída foi tam-

bém a cobertura.
Na cerimónia de inaugura-

ção, o presidente da Câmara, 
Joaquim Couto, destacou que a 
Educação continua a ser área 
prioritária para a autarquia. “A 
escola é fundamental na forma-
ção cívica dos alunos e, por isso 
mesmo, não podemos descurar 

as preocupações da comunida-
de educativa e as condições de 
estudo dos alunos. Temo-nos 
empenhado em criar no Muni-
cípio uma rede de equipamen-
tos escolares de excelência e a 
Escola de S. Martinho integra 
esta rede”, afirmou o autarca.

A obra envolveu ainda a 

beneficiação dos balneários 
exteriores e do pavilhão des-
portivo Sara Moreira, bem 
como a requalificação dos es-
paços exteriores do edifício, 
nomeadamente o melhora-
mento dos passeios, a drena-
gem de águas pluviais e a rede 
de saneamento.

Investimento da Câmara rondou os 500 mil euros

Obras estarão concluídas em setembro

INTERVENÇÃO
A Câmara de Santo Tir-
so também já fez uma in-
tervenção no espaço do 
antigo cinema, nomeada-
mente com a consolida-
ção das paredes daquele 
edifício e a beneficiação 
dos prédios contíguos que 
estavam a ser afetados por 
infiltrações.
A intervenção permitiu re-
tirar os taipais que durante 
a ultima década estiveram 
a vedar o acesso ao inte-
rior do espaço, devolvendo 
o passeio aos peões. Sobre 
o futuro daquela estrutu-
ra, Joaquim Couto referiu 
que é um assunto que está 
a ser analisado com a máxi-
ma atenção pelo Município.

Novo espaço pedonal 
vai nascer
junto ao Tribunal 

Escola de S. Martinho 
requalificada
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O Complexo Desportivo de 
Roriz vai ter bancada cober-
ta. Foi assinado, a 3 de maio, 
o contrato de financiamen-

to, ao abrigo de fundos comunitários, 
para a criação de uma cobertura para a 
bancada deste espaço desportivo. O 
momento contou com a presença do se-
cretário de Estado Adjunto da Adminis-
tração Local, Carlos Miguel.

“Este é um apoio atribuído a uma as-
sociação desportiva que tem trabalho 
feito, uma presença social e desporti-
va muito positiva, e que nos últimos 
anos tem tido um grande crescimento. 
Esta obra que será realizada vai permi-
tir aumentar a comodidade das pes-
soas que assistem aos jogos. Sabemos 
que não há jovens a praticar desporto 
sem pais na bancada”, declarou, dando 
conta de que se trata de um investi-
mento na ordem dos 100 mil euros, 50 
por cento dos quais financiados por 
fundos comunitários.

Aos jornalistas, o presidente da Câ-
mara de Santo Tirso, Joaquim Couto, 
destacou “a qualidade das infraestrutu-
ras desportivas do Município e a aposta 
da autarquia em melhorar os espaços 
desportivos”.  O Complexo Desportivo 

de Roriz é, inclusivamente, o exemplo 
de uma obra que, para a sua concretiza-
ção, teve o apoio da Câmara. 

Numa altura em que assinala o 40º 
aniversário, a União Desportiva de Ro-

riz vê a aprovação desta candidatura 
como um importante benefício. “Esta 
vinda do secretário de Estado ao Com-
plexo Desportivo de Roriz significa uma 
grande ajuda. É, de facto, uma excelente 

prenda neste nosso 40º aniversário, 
que nos motivará a continuar com o 
bom trabalho e a vencer os desafios”, 
afirmou Francisco Bessa, presidente da 
Direção da União Desportiva de Roriz.

O Grupo Folclórico de S. Martinho 
do Campo tem nova sede. Localizado na 
Rua Dr. Francisco Queirós Machado, 
nº93, na freguesia de Vila Nova do 

Campo, o espaço é fruto de uma cedên-
cia do edifício realizada pela autarquia, 
por um período de 25 anos, e foi inaugu-
rado a 29 de abril.

Na cerimónia de inauguração, Joa-
quim Couto destacou que este é mais 
um bom exemplo da cooperação entre 
a Câmara e as associações recreativas 
e culturais do Município: “Estas são as-
sociações que manifestamente apoiam 
a cultura, preservam os nossos costu-
mes e identidade e dão a conhecer o 
passado local aos mais novos. É impor-
tante que tenham espaços próprios e 
com condições para desenvolver as 
suas atividades. Tenho de dar os para-
béns a todos os que se envolveram 
neste objetivo”.

Para além da cedência do espaço, a 
Câmara de Santo Tirso subsidiou em 15 
mil euros as obras de requalificação do 
edifício sede.

O momento de inauguração contou 
ainda com uma visita às instalações, on-
de foi possível conhecer a exposição de 
fotografias da história do Grupo Folcló-
rico de S. Martinho do Campo.

Instalações inauguradas pelo presidente da Câmara

Cerimónia de assinatura do protocolo de financiamento

“É IMPORTANTE 
QUE AS 
ASSOCIAÇÕES 
CULTURAIS 
TENHAM 
CONDIÇÕES 
PARA 
DESENVOLVER 
ATIVIDADES”, 
JOAQUIM 
COUTO

Complexo Desportivo de 
Roriz vai ter bancada coberta

Grupo Folclórico de S. Martinho do Campo tem nova sede
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O momento foi de re-
conhecimento. A 
18 de maio, a Câ-
mara de Santo Tir-

so assinalou o Dia Municipal do 
Bombeiro, com um programa 
de diferentes iniciativas, no in-
tuito de homenagear as três 
corporações dos Bombeiros 
do Município (Bombeiros Vo-
luntários Tirsenses, Bombei-
ros Voluntários de Santo Tirso 
e Bombeiros Voluntários de Vi-
la das Aves).

O hastear das bandeiras, na 
Praça 25 de Abril, marcou o iní-
cio das celebrações. À tarde, e 
depois da receção e cumpri-
mento às entidades oficiais e 
convidadas, o átrio da Câmara 
Municipal foi o palco para uma 
sessão solene, momento onde 
foram entregues medalhas de 
mérito aos bombeiros das dife-
rentes corporações.

“Este é um momento sole-

ne, em que, enquanto Câmara 
de Santo Tirso, prestamos o 
reconhecimento justo pelo va-
lor, competência e trabalho 
destes homens e mulheres, 
muitos deles em causa volun-
tária. O trabalho que cumprem 
enquanto agentes de proteção 
civil é um trabalho que honra o 
Município, que é essencial na 

vida de todos. É também nesse 
sentido que temos cimentado 
o trabalho conjunto entre a 
Câmara e as diferentes corpo-
rações e criado regalias sociais 
para os bombeiros, como a 
atribuição de bolsas de estu-
do”, explicou o presidente da 
Câmara, Joaquim Couto.

As comemorações integra-

ram ainda um desfile apeado e 
motorizado, com tribuna na 
Avenida Sousa Cruz e passa-
gem pelas ruas da cidade. A 
iniciativa terminou com um 
jantar convívio no Mercado 
Municipal.

Com o intuito de aproximar 
a população da história e do 
trabalho dos bombeiros, o pro-

grama promovido pela autar-
quia contou ainda com uma ex-
posição por toda a cidade de 
veículos clássicos e de peças 
de coleção no átrio da Câmara 
de Santo Tirso. No âmbito da 
iniciativa, as três corporações 
promoveram ainda os “Dias  
do Quartel”, dias abertos à 
população.

Desfile na Avenida Sousa Cruz

O presidente da Câmara de Santo Tirso no momento da  revista às forças em parada 

DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO

Um reconhecimento justo 
pela competência e trabalho
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“Ao Som dos Afetos” foi o te-
ma da caminhada promovida 
pela Câmara de Santo Tirso, 
em parceria com a Comissão 
de Proteção de Crianças e Jo-
vens em Risco (CPCJ), para as-
sinalar o Mês dos Maus Tratos 
na Infância. No dia 27 de abril, 
foram muitos os que quiseram 
marcar presença nesta iniciati-
va de causa nobre.

“É nossa obrigação estar-
mos atentos a estas situações 
e procurar soluções para estes 
problemas. Nesse sentido, as-
sinalar esta data é uma forma 

importante de sensibilizar as 
pessoas para esta causa”, refe-
riu aos jornalistas o presidente 
da Câmara de Santo Tirso, 
Joaquim Couto.

O azul foi a cor simbólica 
dos sticks luminosos que de-
ram vida à caminhada noturna. 
O percurso começou na Praça 
25 de Abril e terminou no Lar-
go Coronel Baptista Coelho, 
com concerto de Dan River-
man. Antes da caminhada, 
houve ainda tempo para uma 
aula de atividade física.

No que toca aos riscos de 

violência na infância, Joaquim 
Couto destacou que “o impor-
tante é abordar a questão, 
através da prevenção. Quando 
estamos a promover o empre-

go, a estabilidade das famílias, 
a paz social, estamos a evitar a 
violência. Uma família estabili-
zada, um agregado familiar 
com emprego e rendimento 

suficiente, uma habitação com 
condições dignas, traduz-se 
numa sociedade com, prova-
velmente, muito menos riscos 
de violência na infância”.

O verão está quase aí 
e com ele as férias 
dos mais novos. A 
pensar na ocupa-

ção de tempos livres no maior 
período de interrupção letiva 
do ano, bem como na tranquili-
dade dos encarregados de 
educação, a Câmara de Santo 
Tirso volta a promover o pro-
grama “Mimar” e as “Manhãs 
Desportivas”, edições renova-

das para aproveitar o sol da 
melhor maneira.

Entre 18 de junho e 20 de ju-
lho, as “Manhãs Desportivas” 
convidam à prática da ativida-
de física e ao convívio. A inicia-
tiva, dirigida aos jovens resi-
dentes no concelho com idades 
compreendidas entre os 10 e 
os 16 anos, decorre no Com-
plexo Desportivo Municipal de 
Santo Tirso, entre as 9h30 e as 

12h30. Futebol, basquetebol, 
voleibol, andebol, ténis, bad-
minton, orientação, tag-rugby, 
ténis de mesa e natação são os 
desportos a praticar, mas há 
ainda uma manhã especial, com 
atividades recreativas na Praia 
Urbana.

A inscrição para as “Manhãs 
Desportivas” é gratuita, obri-
gatória e limitada ao número 
de vagas, podendo ser efetua-

da através do site www.ma-
nhas.santotirso.pt . 

Já o Programa “Mimar” re-
gressa mais renovado do que 
nunca. Entre 25 e 29 de ju-
nho, os alunos do 1º ciclo do 
Ensino Básico das escolas do 
concelho serão divididos em 
turmas, e irão divertir-se fora 
da escola.

Entre as várias atividades, 
haverá ciclismo no Parque Ur-

bano Sara Moreira, circuitos 
pedagógicos, momentos de 
prevenção rodoviária e até um 
percurso pedestre de Valinhas 
ao Monte Padrão. Prometidas 
estão também oficinas de ar-
te, pintura e dança, com aulas 
na Fábrica de Santo Thyrso, 
bem como uma “Festa Branca” 
na Praia Urbana, onde não vão 
faltar música, insufláveis e 
KIN-Ball.

Férias de verão têm atividades garantidas em Santo Tirso

Caminhada serviu para alertar para a problemática dos maus tratos na infância

MÊS DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 

Santo Tirso caminhou
“Ao som dos afetos”

CÂMARA PROMOVE ATIVIDADES GRATUITAS COM “MIMAR” E “MANHÃS DESPORTIVAS” 

Iniciativas de verão não 
faltam para os mais pequenos
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“Com a vitória do Clube Des-
portivo das Aves na Final da 
Taça de Portugal, também o 
Município de Santo Tirso es-

tá a viver um dos momentos mais altos sob o 
ponto de vista desportivo”. Foi com estas 
palavras que o presidente da Câmara, Joa-
quim Couto, saudou toda a equipa do CD 
Aves, na cerimónia nos Paços do Concelho 
que homenageou os heróis do momento. 

Com o átrio da Câmara Municipal com-
pletamente cheio, o autarca enalteceu a vi-
tória no Jamor, apontando que graças ao fei-
to “o nome de Santo Tirso e de Vila das Aves 
atingiram níveis de notoriedade excecio-
nais”. “Este triunfo não é apenas uma vitória 
desportiva histórica, mas, acima de tudo, a 
expressão de um sentimento profundo do 
que é ser de Santo Tirso e da freguesia de 
Vila das Aves”, referiu.

Passavam poucos minutos das 19h30 
quando a cerimónia de homenagem ao Clu-
be Desportivo das Aves teve início nos Pa-
ços do Concelho. Na Praça 25 de Abril, algu-
mas centenas de adeptos aguardavam pela 
chegada dos jogadores e equipa técnica, se-
gundo Joaquim Couto, “os grandes obreiros 
da histórica vitória na final da Taça de Portu-
gal”. Mas o presidente da Câmara de Santo 
Tirso não esqueceu aqueles que, durante 
toda a época, sempre acreditaram que era 
possível trazer a Taça para Santo Tirso: “A 
massa associativa e os adeptos foram o 12º 
jogador, apoiando a equipa do início ao fim”.

Antes das palavras de Joaquim Couto, 
também o presidente da SAD do CD Aves, 
Luiz Andrade, reconheceu o apoio que a Câ-
mara de Santo Tirso tem dado nos últimos 
anos ao clube. “Conheci o senhor presiden-
te da Câmara há um ano e meio. Disse-lhe 
que este era um projeto vencedor para Vila 
das Aves e para Santo Tirso. O presidente 
acreditou. Obrigado”, referiu Luiz Andrade, 
prometendo ainda que a próxima época será 
marcada pelo crescimento do clube.

Após os discursos, os jogadores que fa-
zem parte do plantel do CD Aves, para além 
dos elementos da equipa técnica, médica, di-
reção e restante staff do futebol profissio-
nal do clube, subiram ao palco e receberam 
de Joaquim Couto uma medalha de mérito, 
cunhada especificamente para eternizar a 
conquista da Taça de Portugal. “Vencedor 
da Taça de Portugal – 2017/2018”, lia-se 
nas medalhas que ostentavam ainda o logo-
tipo do Município de Santo Tirso.

As homenagens individuais foram con-
cluídas com Luiz Andrade a receber tam-
bém, das mãos do presidente da Câmara de 
Santo Tirso, uma salva que vai acompanhar 
a Taça de Portugal no futuro museu do 
clube. 

A cerimónia terminou ao som do hino ofi-
cial do Aves, “O melhor de Norte a Sul”, e 
com o erguer da Taça de Portugal na varan-
do do edifício da Câmara de Santo Tirso, 
frente a uma plateia de adeptos que salta-
ram e aplaudiram os heróis do momento.

HERÓIS DA TAÇA DE PORTUGAL HOMENAGEADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL
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14 JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #05

MEXER



HERÓIS DA TAÇA DE PORTUGAL HOMENAGEADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL

Glória histórica para Município de Santo Tirso

15 MAIO 2018 • JORNAL MUNICIPAL 

MEXER



O mês de maio arrancou 
com uma das maiores 
iniciativas desportivas 
do concelho. Nos dias 4 

e 5, milhares de pessoas assistiram 
ao Rali de Santo Tirso, iniciativa 
promovida pela Câmara Municipal 
e pelo CAST - Clube Automóvel de 
Santo Tirso. Carlos Fernandes e 
Valter Cardoso, dupla da cidade de 
Chaves, subiram ao pódio como 
grandes vencedores desta edição.

Aos jornalistas, o presidente da 
Câmara, Joaquim Couto, destacou 
a importância da iniciativa, não só a 
nível desportivo, mas também na 
promoção do concelho. “O Rali é 
uma das grandes iniciativas do 
nosso Município, e é com grande 
orgulho que, de ano para ano, te-
mos conseguido que cresça, não só 
em número de participantes, mas 
também de público. A pensar na di-
namização do concelho, este ano 
houve ainda o cuidado de alargar a 
prova às freguesias de Vila Nova 
do Campo e de Roriz”.

Este ano, a edição ficou marca-
da pelo recorde de participantes, 

ao todo 118. O Rali de Santo Tirso 
foi ainda alargado às freguesias de 
Vila Nova do Campo e Roriz e a 
Super Especial Noturna contou 
com trajeto novo, com início na 
ponte junto ao rio Ave e final junto 
ao Bankinter.

A edição de 2018 foi apadrinha-
da por Armindo Araújo, piloto na-
tural de Santo Tirso com o melhor 
palmarés na história do desporto 
automóvel nacional. “Esta foi uma 
edição que correu muito bem, mais 
uma vez o trabalho foi excelente. 
Tivemos a sorte de ter condições 
climatéricas favoráveis e muito pú-
blico. O balanço final é de sucesso 
para Santo Tirso”, comentou.

Também Carlos Guimarães, do 
Clube Automóvel de Santo Tirso, 
elogiou o funcionamento desta 
edição. “A prova começou com 
uma grande afluência de pilotos, e 
por isso tivemos dificuldade em 
superar essa questão, mas no final 
podemos dizer que correu tudo 
muito bem, tanto a nível de pilotos 
como de público e de organiza-
ção”, concluiu.

INICIATIVA FOI APADRINHADA POR ARMINDO ARAÚJO

Rali de Santo Tirso com edição recorde
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Armindo Araújo está de regresso 
à competição e aos ralis nacionais e 
já soma triunfos. Na sua segunda 
prova desde o regresso ao Campeo-
nato principal de Ralis em Portugal, 
o piloto natural de Santo Tirso con-
quistou a sua primeira vitória na 
competição.

Na prova que decorreu em Mortá-
gua, no dia 26 de abril, e após uma 
ponta final de rali muito forte, o pilo-
to do Hyundai i20 R5 conseguiu ba-
ter por 3,5 segundos Pedro Meire-
les, que liderou o rali no que toca ao 
CPR desde o quinto troço. Mesmo 
depois de um furo na manhã de sá-
bado, nada impediu o Bicampeão do 
Mundo de Produção e Tetracam-
peão Nacional de lutar pela vitória. 
Armindo venceu o mais rápido nos 
11,6 quilómetros das classificativas 
Gândara-Calvos, um ataque que lhe 
valeu o segundo posto final 
absoluto. 

Armindo Araújo e Luís Ramalho 
foram segundos classificados em 
termos absolutos, mas acabaram por 
vencer ao nível do Campeonato Por-
tugal de Ralis, intrometendo-se en-
tre Hiroki Arai e Takamoto Katuska.

Resultado
Em declarações aos jornalistas, o 

piloto apoiado pela Câmara Munici-
pal de Santo Tirso referiu estar “na-
turalmente contente com este resul-
tado, sobretudo porque toda a 
equipa tem trabalhado muito para 
explorar o potencial do carro”. “Furá-
mos logo no primeiro troço de sába-
do e isso obrigou-nos a andar no má-
ximo para recuperar o atraso. As 
últimas duas especiais foram com-
pletamente ao ataque e, felizmente, 
conseguimos chegar à vitória no Na-
cional”, explicou Armindo Araújo.

Arai Hiroki foi o grande vencedor 
do rali, terminando com uma vanta-
gem de 1:02:6 para Armindo Araújo, 
que subiu à segunda posição geral. 

(Nota informativa: a edição foi fe-
chada no fim de semana que Armin-
do Araújo se sagrou campeão do Rali 
de Portugal. A reportagem sairá na 
próxima edição do Jornal Municipal.)

INICIATIVA FOI APADRINHADA POR ARMINDO ARAÚJO

Rali de Santo Tirso com edição recorde Triunfo em 
Mortágua
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A CAID – Cooperativa de Apoio à In-
tegração do Deficiente está de para-
béns. A instituição assinala os seus 20 
anos de existência e convida a um Jan-
tar Comemorativo, a ter lugar dia 22 de 
junho, pelas 20h00, na Fábrica de San-
to Thyrso.

A iniciativa, realizada anualmente, vi-
sa sensibilizar para a temática da defi-
ciência, este ano celebrando a história 
de vida da instituição, que tem dado 
passos largos na resposta à problemáti-
ca no Município. 

A Fábrica de Santo Thyrso será ainda 
espaço para uma exposição fotográfica 
sobre a história da CAID e a evolução 
das suas valências, ao longo dos anos. 

Os bilhetes têm o valor de 25 euros, 
a reverter para a instituição (as crianças 
até aos 5 anos não pagam, dos 6 aos 12 
pagam 50 por cento). Podem ser adqui-
ridos na sede da CAID, no Balcão Único 
da Câmara Municipal, na ACIST – Asso-
ciação Comercial e Industrial de Santo 
Tirso e na Loja Interativa de Turismo, na 
Praça 25 de Abril.

O Grande Prémio Jornal de 
Notícias está de regresso à 
estrada e Santo Tirso tem 
marca dupla no desenho 

da prova. Entre 28 e 3 de junho, um pe-
lotão de 13 equipas vai percorrer mais 
de 800 quilómetros, distribuídos por 
sete etapas.

Santo Tirso é o ponto de partida pa-
ra a 4ª etapa, marcada para dia 31 de 
maio, com partida do Município às 
11h50 e chegada prevista a Valongo às 
15h40, na segunda passagem pela me-
ta. Também a primeira das duas etapas 
finais, e uma das mais exigentes, termi-
na em Santo Tirso: no Monte da Nossa 

Senhora da Assunção, a 2 de junho.
“A aposta nesta prova faz todo o 

sentido nas nossas politicas de pro-
moção do desporto e do turismo no 
Município. Esperamos divulgar a mo-
dalidade, promover o concelho e de-
senvolver a economia local, contando 
com um retorno efetivo nessas áreas, 
e dando destaque ao Museu Interna-
cional de Escultura Contemporânea. 
Esta é uma modalidade desde sempre 
ligada ao Município, e é por isso uma 
honra para Santo Tirso receber uma 
prova que é referência nacional”, de-
clarou aos jornalistas o presidente da 
Câmara, Joaquim Couto, aquando da 

apresentação do Grande Prémio JN, 
em Vila Nova de Gaia.

A prova, a segunda mais importante 
do calendário velocipédico nacional, 
irá acolher todas as formações nacio-
nais profissionais e de sub-23, contan-
do, ainda, com a presença de uma 
equipa do Kuwait.

Subida à Àssunção 
Naquela que é a 28ª edição da ini-

ciativa, são sete os dias de aventura na 
estrada, sem pausas. A prova tem par-
tida em Viseu, passando por Viana do 
Castelo, Moção, Barcelos, Santo Tirso, 
Valongo, Esposende, Ovar, Porto e Vi-

la Nova de Gaia. O desenho da prova 
conta com dois contrarrelógios, um in-
dividual em Barcelos, e um outro, por 
equipas, em Esposende.

As duas etapas finais, marcadas pa-
ra o fim de semana, serão decisivas, 
muito pelos seus traçados exigentes, 
que podem revolucionar a classifica-
ção geral. A sexta e penúltima etapa 
arranca em Ovar, no dia 2 de junho, 
pelas 11h50, e termina em Santo Tir-
so, depois de percorridos 144,9 quiló-
metros, às 15h37. Os corredores pas-
sam uma primeira vez na meta cerca 
das 15 horas, subindo até ao Monte da 
Nossa Senhora da Assunção, onde ter-
minam 9,6 quilómetros após a passa-
gem naquele prémio de montanha de 
primeira categoria.

“Santo Tirso tem feito, nos últimos 
anos, um grande esforço no sentido de 
se projetar além-fronteiras, nomeada-
mente através da realização de gran-
des eventos, e tem dirigido um forte 
investimento para a promoção da prá-
tica desportiva, o que lhe valeu ser 
considerado um Município Amigo do 
Desporto. Esta é ainda uma prova que 
incentiva a utilização da bicicleta, com 
vista a promover os modos suaves de 
mobilidade e melhorar a pegada am-
biental, que tem sido também uma das 
nossas bandeiras”, aludiu o autarca. 

O Grande Prémio Jornal de Notí-
cias encerra com uma ligação entre o 
Porto e Gaia, no dia 3 de junho. 

O presidente da Câmara de Santo Tirso marcou presença na apresentação pública do evento

A instituição tem atualmente mais de 50 utentes na área de ocupação de tempos livres

DIAS 31 DE MAIO E 2 DE JUNHO 

Grande Prémio de Ciclismo JN 
passa por Santo Tirso

CAID celebra 20 anos 
com jantar comemorativo
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A grande festa do Município 
está de regresso entre os 
dias 5 e 11 de julho. As Fes-
tas de São Bento prometem 

agitar a cidade, com um programa di-
versificado e para toda a família, que 
reúne música, gastronomia e folclore 
do concelho. Fogo de artifício, três dias 
de “Há Baile no Largo” e concertos de 
Anselmo Ralph, HMB ou Blaya são al-
gumas das grandes atrações. Mas há 
mais para ver!

A música é destaque na maior festa 
do concelho, que atrai, anualmente, mi-
lhares de pessoas a Santo Tirso. Este 
ano, a Praça 25 de Abril volta a ser pal-
co de grandes concertos, de vários es-
tilos, para vários gostos e gerações.

Augusto Canário é o primeiro a subir 
ao palco, no dia 6 de julho, trazendo à 
romaria o seu registo popular tão cara-
terístico. No dia seguinte, segue-se o 
cantor angolano Anselmo Ralph, que 
promete uma noite de R&B e romantis-
mo, onde não faltarão os seus grandes 
sucessos. O último concerto na Praça 
25 de Abril tem lugar no dia 10, com a 
banda portuguesa de soul e funk, HMB. 
Todos os concertos acontecem pelas 
22h00.

Já o feriado municipal, celebrado a 
11 de julho, será marcado pela atuação 
do conceituado fadista Marco Rodri-
gues, que vai atuar na Escola Profissio-
nal Agrícola Conde São Bento.

Na data em que se assinalam os 33 

anos da elevação de Santo Tirso a cida-
de, há ainda um concerto comemorati-
vo protagonizado por Pedro Carneiro 
e Ana Celeste Ferreira, no dia 8 de ju-
lho, pelas 21h30, no átrio da Câmara 
Municipal. 

Mas nos dias 6, 7 e 10 de julho, a fes-
ta prolonga-se noite dentro, e vai até 
ao Largo Coronel Baptista Coelho. 
Grande atração dos últimos anos, o 
“Há Baile no Largo” promete festa até 
às quatro da manhã, num “mix” de ani-
mação e DJ’s, com a colaboração dos 
bares do concelho. O último dia de “Há 
Baile” conta com a atuação de Blaya, 
um momento que promete aquecer a 
madrugada.

Arraial, uma praça colorida e fo-
go de artifício 

As “Festas de São Bento” estendem-
-se a toda a cidade, com alvorada festiva 
a assinalar a romaria todos os dias, pelas 
9h00. A marcar a folia estará também a 
tradicional arruada de bombos do con-
celho, que vai desfilar pela cidade no dia 
5 de julho, pelas 21h30. Para ver há ain-
da a “Praça Colorida”, na Praça Conde 
de São Bento, onde a partir do dia 7 de 
julho será apresentado mais um projeto 
artístico alusivo a São Bento. 

E entre o melhor que Santo Tirso 
tem para oferecer estão os bons petis-
cos. Por isso, a Câmara Municipal volta 
a promover o Arraial da Praça dos Car-
valhais, que arranca no dia 5 de julho, 
pelas 19h30. Neste espaço, e durante 
todos os dias, diferentes associações 
do Município vão juntar-se para pro-
mover o melhor da gastronomia local. 
Ao arraial não faltarão a música, o fol-
clore e diferentes atividades promovi-
das pelos grupos locais, com atuações 
de Inês Coutinho, Conjunto Típico Pe-
dra do Couto, Pontas Soltas ou Zedicó.

O associativismo volta a ganhar des-
taque a 8 de julho, dia em que se assina-
la o 33º aniversário da elevação de San-
to Tirso a cidade. Pelas 17h00, o desfile 
das Associações promete encher as 
ruas da cidade de cor e movimento.

Os espetáculos de fogo de artifício 
são outra das grandes atrações. Na 
sexta-feira, dia 6 de julho, há sessão de 
fogo piromusical pelas 00h00, na Pra-
ça 25 de abril, e no dia 10, sessão de fo-
go de ar e cachoeira na Ponte sobre o 
Rio Ave, também pela meia noite.

O desfile das associações do Município é um dos pontos altos da festa

Concertos na Praça 25 de Abril de Augusto Canário, Anselmo Ralph e HMB

ATIVIDADES 
PARALELAS
O caráter religioso das Festas de 
São Bento não é esquecido, com a 
realização de diferentes atividades 
relacionadas com aquele que é 
considerado o Santo patrono da 
Europa. Dia 8 de julho, há missas 
dominicais na Igreja Matriz pelas 
9h00, 11h00 e 19h00. Já no dia 11, 
feriado municipal, há peregrinação 
a São Bento a partir das 5h00 e 
Missas pelas 6h00/8h00 e 11h00. 
Às 19h00 decorre a missa solene 
em honra de S. Bento.
Para além do programa oficial, a 
Câmara de Santo Tirso promove 
um conjunto de atividades 
paralelas. Entre as iniciativas está 
o “S. Bento a Mexer”, que conta no 
seu programa com a Caminhada 
de S. Bento e Milha Urbana, pelas 
9h00 e 15h00, respetivamente, no 
dia 7 de julho. No dia 8, pelas 9h00, 
promove-se o concurso de Pesca 
de S. Bento, no rio Ave. 
O programa completo pode ser 
consultado em www.cm-stirso.pt .

ENTRE 5 E 11 DE JULHO HÁ DEZENAS DE ATIVIDADES

Estão quase aí 
as Festas de São Bento!
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Santo Tirso assinalou em festa o 
segundo aniversário da sede ofi-
cial do Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea. En-

tre os dias 18 e 21 de maio, foram muitas 
as iniciativas promovidas pela Câmara 
Municipal e dirigidas a toda a família, 
com o intuito de celebrar a data.

Em dois anos, o edifício da autoria dos 
conceituados arquitetos Álvaro Siza 
Vieira e Eduardo Souto de Moura, gran-
de marca turística de Santo Tirso, rece-
beu perto de 30 mil visitantes, oriundos 
de países como a Coreia do Sul, o Japão, 
os Estados Unidos, a Finlândia ou a 
Rússia. 

“O Museu Internacional de Escultura 
tem projetado Santo Tirso além-frontei-
ras. Esse é um excelente motivo para co-
memorar”, afirmou o presidente da Câ-
mara, Joaquim Couto.

O momento alto deste aniversário 
teve lugar no dia 20, no Largo Abade 
Pedrosa. Rodrigo Leão subiu ao palco 
para apresentar “Os Portugueses”, es-
petáculo que celebra os seus 25 anos 
de carreira, olhando para o seu trajeto 
a partir da língua portuguesa. O músi-
co, reconhecido além-fronteiras, apre-
sentou uma escolha de composições 
escolhida por si, cantada em português 
e que se tornaram, ao longo dos anos, 

alguns dos seus temas mais amados. 
Os clássicos instrumentais também in-
tegraram o espetáculo.

Em palco, Rodrigo Leão fez-se 
acompanhar por Ana Vieira e Celina 
da Piedade, e por uma formação anco-
rada num naipe de cordas (violino, vio-
loncelo e viola), bem como por um 
multi-instrumentista. 

O programa comemorativo contou 
com várias iniciativas, entre as quais o es-
petáculo infanto-juvenil “Catabrisa”, 
destinado aos mais novos, uma confe-
rência sobre “Arte e Imagem”, de Fernan-

do José Pereira e o mini-concerto de Pe-
dro Cabrita Reis, “Uma Escultura para 
Santo Tirso”.

Durante todos os dias de comemora-
ção, tiveram ainda lugar várias oficinas 
lúdico-pedagógicas, direcionadas à co-
munidade infanto-juvenil, onde os mais 
novos puderam fazer as suas próprias 
esculturas e pintar as suas próprias 
obras de arte.

A iniciativa da autarquia assinalou ain-
da o Dia Internacional dos Museus e a 
Noite Europeia dos Museus, celebrados 
a 18 e 19 de maio, respetivamente.

“CONTRATO 
(A TEMPO 
INDETERMINADO)”
PARA VER ATÉ 
22 DE JUNHO
Até 22 de junho, o MIEC recebe “Contra-
to (A tempo indeterminado)”, exposição 
da autoria de Ângela Ferreira e Fernando 
José Pereira. Entre esculturas povoadas 
por imagens e as imagens (em vídeo) 
povoadas por elementos escultóricos 
fazem-se os trabalhos apresentados 

pelos dois conceituados escultores. 
Numa visão peculiar, demonstram um 
contacto íntimo com a realidade, não 
abdicando de a confrontar direta-
mente e questionando a atualidade da 
forma peculiar que a arte o sabe fazer. 
Nesta partilha de ideias, é com base na 
efemeridade, nas amizades virtuais e 
nas capacidades de parar e refletir que 
a exposição nasce, desde logo a partir 
da ideia de contrato – trazer junto, na 
sua etimologia, por um tempo indeter-
minado. Para ver, sentir, e refletir.

SEDE DO MUSEU INTERNACIONAL DE ESCULTURA CONTEMPORÂNEA COMEMOROU DOIS ANOS 

Quase 30 mil já passaram pelo MIEC
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Quase 30 mil já passaram pelo MIEC
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Casa cheia para ver e ouvir 
os novos sons da música por-
tuguesa. Entre os dias 27 e 30 
de abril, o Centro Cultural 
Municipal de Vila das Aves re-
cebeu a terceira edição do 
“Sonoridades”, promovida pe-
la Câmara de Santo Tirso em 
parceria com a Associação 
1Bigo. Pela primeira vez em 
formato de festival, a iniciati-
va deu destaque aos jovens 
escritores de canções.

Joaquim Couto destacou o 
crescente impacto do evento, 

dentro e fora do concelho. “Es-
tamos muito satisfeitos, por-
que esta é uma iniciativa que 
começa a ganhar um público 
específico, e que cresce no 
Centro Cultural Municipal de 
Vila das Aves, ou seja, de um 
modo descentralizado. Isso é 
muito importante para a divul-
gação do património cultural e 
da programação do nosso 
Município”.

Cavalheiro, Benjamim, Ta-
tanka e Duquesa foram as 
apostas no cartaz deste ano. 

Nascido no Porto mas criado 
em Santo Tirso, Cavalheiro fez 
as honras de abertura, e desta-
cou a importância deste tipo de 
iniciativas no Município. “Lem-
bro-me muito bem do que foi 
crescer em Santo Tirso, aqui ao 
lado, e gostar de música. Não 
havia um festival assim, não ha-
via festivais de forma alguma, 
não havia concertos. Por isso 
acho que é absolutamente ex-
traordinário que se criem 
oportunidades para iniciativas 
deste género”.

Santo Tirso voltou a ser 
a capital da guitarra 
entre os dias 11 de 
maio e 2 de junho. A 

iniciativa promovida pela Câ-
mara Municipal celebrou 25 
anos de existência e trouxe ao 
Município os grandes mes-
tres, numa edição que contou 
com vários estilos, desde a 
clássica às novas expressões, 
passando, este ano, pela novi-
dade do fado.

“O Festival de Guitarra 
marca não só o panorama cul-
tural da zona norte, mas, so-
bretudo, a história da agenda 
cultural de Santo Tirso. Ao 
longo destes 25 anos, esta ini-
ciativa deixou a sua marca pe-

la qualidade, inovação, e pela 
conquista de um público, ao 
início, muito particular, mas 
que se tem tornado cada vez 
mais eclético e de diferentes 
gerações. O Festival de Gui-
tarra tem tido casa cheia, e um 
quarto de século significa ma-
turidade, consolidação, mas 
também renovação, que é o 
que contamos fazer a partir da 
próxima edição”, declarou o 
presidente da Câmara, Joa-
quim Couto.

A abertura desta 25ª edi-
ção contou com um concerto 
muito especial, preparado pa-
ra Santo Tirso e para o Festi-
val Internacional de Guitarra. 
Da mundialmente famosa es-

cola cubana de guitarra clássi-
ca, Alfredo Panebianco voltou 
ao Festival, desta vez parti-
lhando o palco com a guitar-
rista Vania Del Monaco e a 
Orquestra ARTAVE, no audi-
tório Padre António Vieira.

A guitarra clássica também 
esteve em destaque nos con-
certos do italiano Lorenzo Mi-
cheli, na capela da Escola 
Agrícola e da guitarrista chi-
nesa Meng Su, que decorreu 
na Biblioteca Municipal.  

Mas nesta edição, houve 
ainda espaço para a atuação 
do espanhol José Carlos Go-
mez, que propôs a Santo Tirso 
um retorno às origens da gui-
tarra flamenca, paredes meias 

com a vanguarda, num espe-
táculo que decorreu na Quin-
ta de Fora. 

Dos EUA veio ainda Trevor 
Gordon Hall, que na sua busca 
por novos sons, colaborou 
com vários construtores para 
dar novas possibilidades à gui-
tarra acústica. O resultado 
ouviu-se no Centro Cultural 
Municipal de Vila das Aves.

O festival encerrou ao som 
de Diego Jascalevich Trio, que 
se apresentou com uma inten-
sa, emocionante e virtuosa 
união musical feita entre os 
sons da Argentina e do Brasil. 
Já no dia dois de junho, a des-
pedida oficial fez-se com 
aquele que é hoje considera-

do, dentro e fora de portas, 
como um dos maiores valores 
do fado: Ricardo Ribeiro. Am-
bos os concertos decorreram 
no auditório Eurico de Melo.

“Temos tido o cuidado de 
manter um programa de quali-
dade e diversificado, e de o le-
var ao encontro das pessoas, 
com a realização de espetácu-
los em vários espaços do con-
celho”, acrescentou Joaquim 
Couto.

O Festival Internacional de 
Guitarra foi organizado pela 
Câmara de Santo Tirso em 
parceria com a Escola Profis-
sional e Artística do Vale do 
Ave (ARTAVE) e o Centro Cul-
tural Musical (CCM).

Os músicos Alfredo Panebianco e Vania Del Monaco abriram a edição deste ano no auditório Padre António Vieira

Tatanka foi um dos músicos a atuar em Vila das Aves 

ESPETÁCULOS PASSARAM POR DIVERSAS SALAS DO CONCELHO

Festival Internacional 
de Guitarra celebra 25 anos

Casa cheia no Festival Sonoridades 
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Tem 27 anos, é natural de Santo Tirso 
e a primeira portuguesa mestre inter-
nacional em Química e Física. De ten-
ra idade, mas de percurso já longo, 

Eliana Tavares conta com um currículo acadé-
mico de alta qualidade, que a tem levado pelo 
mundo na ambição de realizar um sonho.

Começou por estudar Ciências e Tecnolo-
gias na Escola Secundária Tomaz Pelayo, altu-
ra em que o “bichinho” pela bioquímica surgiu, 
através das aulas laboratoriais de Biologia e 
Química. “Foi aí que percebi que era aquilo 
que queria fazer e que era assim que podia dar 
o meu contributo à ciência”, explica.

Eliana Tavares licenciou-se em Bioquímica 
na Faculdade da Universidade do Porto, e 
candidatou-se a uma Bolsa Erasmus Mundus, 
que a Comissão Europeia lhe atribuiu graças 
aos seus resultados académicos de excelên-
cia, ingressando no Mestrado Internacional 
SERP-Chem em Química Física, para o qual 
apenas é selecionada uma pessoa por país. A 
representar Portugal, alcançou o feito de ser a 
primeira portuguesa mestre internacional em 
Química e Física.

A experiência permitiu-lhe conhecer o pro-
cesso de investigação fora de Portugal, tendo 
tido a possibilidade de fazer o mestrado em 
França, Itália e Polónia. “Foi um choque multi-
cultural muito enriquecedor, não só porque 
eramos todos de países diferentes, mas so-
bretudo porque este é um trabalho de cariz 
internacional muito forte. Foi a partir daí que 
decidi fazer um doutoramento em investiga-
ção e continuar a mesma linha de estudos. Ti-
rei o mestrado na especialidade de microsco-
pia molecular, que eu queria associar à 
bioquímica e à biologia, e hoje em dia trabalho 
com as duas coisas”.

Atualmente, Eliana Tavares trabalha no Ins-
tituto de Oncologia Gustave Roussy, aquele 
que é considerado o primeiro centro oncológi-
co europeu. Aqui, faz investigação em biologia 
molecular, direcionada para o cancro, e estuda 
o mecanismo de reparação do ADN.

Também em França, Eliana está a concluir 
último ano do doutoramento em Oncologia, 
na vertente de biologia molecular, no Instituto 
de Oncologia Gustave Roussy e na Escola 
Doutoral de Oncologia da Faculdade de Medi-
cina na Universidade de Paris-Paris Soute. 
Mas o cariz internacional do seu trabalho vai 
além da cidade-luz: só em 2018, já esteve 
quatro meses nos Estados Unidos a fazer tra-
balho experimental, sendo frequentes as reu-
niões via Skype que tem com a equipa de tra-
balho da Califórnia.

Foi na Escola Secundária Tomaz Pelayo que surgiu o "bichinho" pela bioquímica

Eliana Tavares está a concluir o douturamento em Oncologia

VONTADE 
DE VOLTAR 
A PORTUGAL
Longe de casa há cinco anos, Eliana 
é saudosista em relação a Portugal. 
A vontade é regressar ao país de 
origem e poder trabalhar na área 
de investigação. “Gostava muito de 
voltar a Portugal”, confessa, porém, 
a necessidade de existir um maior 
apoio à investigação em Portugal. 

A CAUSA DO 
VOLUNTARIADO
Para além do trabalho, Eliana Tavares 
é ainda vice-presidente da Associa-
ção de Graduados Portugueses em 
França, onde, através do voluntaria-
do, representa os graduados portu-
gueses no país e os seus interesses, 
num papel que considera de diplo-
macia científica entre Portugal e 
França. “Tenho muito contacto com 
a comunidade portuguesa, embora 
tenha amigos de várias nacionalida-

des. Esta é uma associação que tem 
grande importância, através da qual 
realizamos, por exemplo, Fóruns, 
nomeadamente em Portugal”.
Paralelamente, é ainda investigadora 
em regime de voluntariado numa 
organização humanitária sem fins 
lucrativos, fundada por duas 
portuguesas, a “Native Scientist”, 
onde dá aulas de comunicação de 
ciência para crianças. “Através desta 
associação vamos a escolas onde 
alunos imigrantes portugueses ou 

luso-descendentes têm aulas de 
português, e de uma forma simples e 
descontraída damos-lhe a conhecer 
o nosso trabalho. Tento inspirá-los, 
mostrando-lhes que não deixei de se-
guir os meus sonhos, que faço aquilo 
que gosto. Tenho uma forte ligação 
a Portugal, mas também quero criar 
uma ligação a França e é importante 
mostrar a estes meninos que estar 
em França não é algo negativo, que 
também podem ter amigos e que não 
há barreiras”, acrescenta.

Eliana Tavares: 
Mestre internacional  
em Química e Física
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