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Santo Tirso na
linha da frente das
competências digitais
A MINISTRA DA PRESIDÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MARIA
MANUEL LEITÃO MARQUES, ESTEVE NA APRESENTAÇÃO DAQUELE QUE É
“O PRIMEIRO PLANO MUNICIPAL DE COMPETÊNCIAS DIGITAIS” DO PAÍS.
A CÂMARA DE SANTO TIRSO TEM PREPARADAS DIVERSAS AÇÕES ATÉ 2020,
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EDITORIAL

VOLTADOS
PARA O FUTURO
Já está em marcha o Plano Municipal de Competências Digitais que Santo Tirso preparou para os próximos
dois anos e que tem como principal
objetivo promover a inclusão e a literacia digital.
Muitos poderão questionar-se sobre a real importância das competências digitais na vida das pessoas. Mas,
num País que quer promover a igualdade de oportunidades, devemos lembrar-nos que, nos dias de hoje, os
meios digitais assumem um papel pre-

ponderante na vida formativa, profissional e pessoal.
E quem não domina atualmente, por
razões diversas, as competências digitais está condenado à exclusão?
Não. Em Santo Tirso, não queremos
que isso aconteça.
Acredito que cidadãos informados,
capacitados para lidar com o mundo
digital, são sinónimo de um Município
que defende a inclusão e a participação ativa na sociedade. É também por
isso que o nosso Plano Municipal de
Competências Digitais é transversal a
todas as idades. Estão previstas ações,
formações e programas para crianças,
adultos e seniores, para que ninguém
fique para trás.
Por outro lado, estima-se que, até
2020, mais de 90 por cento dos postos
de trabalho em toda a Europa passem
a exigir competências no domínio da
área digital. Isto significa que a tecnologia assume um papel decisivo na vida
profissional.
Ora, se Santo Tirso quer ser um Município altamente competitivo no mundo empresarial, também tem de apos-

tar nas competências digitais, de forma
a ter mão-de-obra qualificada e capaz
de responder à crescente exigência no
exercício de diferentes profissões.
Santo Tirso, como fez questão de
referir a Ministra da Presidência e da
Modernização Administração, é o primeiro Município do País a apresentar
um plano integrado na área das competências digitais. Um facto do qual
nos orgulhamos, mas que eleva a responsabilidade de sermos, também, um
dos primeiros a apresentar resultados.
É isso que estamos a fazer. Porque
Santo Tirso é, sem dúvida, um Município voltado para o futuro.

FICHA TÉCNICA
DIRETOR
JOAQUIM COUTO
EDIÇÃO E PROPRIEDADE
MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO
COORDENAÇÃO REDATORIAL
GABINETE DE COMUNICAÇÃO
CONCEÇÃO GRÁFICA E PAGINAÇÃO
GABINETE DE COMUNICAÇÃO
IMPRESSÃO
TAL SIMPLICIDADE!
INDÚSTRIA GRÁFICA, LDA
PROPRIEDADE
MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO
TIRAGEM
32 000 EXEMPLARES
DEPÓSITO LEGAL
436726/18
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PERIODICIDADE
MENSAL

PRAÇA 25 DE ABRIL
4780–373 SANTO TIRSO
T. 252 830 400
WWW.CM-STIRSO.PT
COMUNICACAO@CM–STIRSO.PT
/CM–STIRSO.PT
MUNICIPIO_DE_ SANTO_TIRSO
ISSUU.COM/SANTOTIRSO

JUNHO 2018 • JORNAL MUNICIPAL

3

ATUAL

Dispositivo Municipal preparado
para época de incêndios

D

Dispositivo Municipal Contra Incêndios no terreno até 15 de outubro

esde o dia 1 de junho, a Câmara de Santo Tirso tem no
terreno um Dispositivo Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios. Mas o trabalho, como recordou o presidente da autarquia,
na apresentação dos meios, “começou
há vários meses”. “Em fevereiro, iniciá-

mos uma campanha de sensibilização
dos proprietários dos terrenos florestais, para respetiva limpeza dos terrenos”, lembrou, assegurando que a Câmara de Santo Tirso “também fez o
trabalho de casa”.
Num investimento de cerca de 200
mil euros, a autarquia tem no terreno a

beneficiação de 44 quilómetros da rede viária florestal do concelho, tendo
concluído, até 31 de maio, a limpeza de
vegetação nos terrenos propriedade
do Município e nas faixas de proteção
à rede viária florestal.
“Somos um exemplo no País. Assegurámos a limpeza dos terrenos municipais numa área total de 30 hectares
e de 44 hectares ao longo da rede viária”, sublinhou Joaquim Couto, considerando que “a prevenção” é uma peça essencial na defesa da floresta
contra os incêndios.
Com o Dispositivo Municipal no terreno e a articulação de meios, aludiu o
presidente da Câmara de Santo Tirso
em conferência de imprensa no dia 1
de junho, há condições para “uma deteção mais rápida no alerta, uma intervenção mais eficaz e maior qualidade
na gestão dos meios”. Obviamente, “o
objetivo é diminuir o número de ocorrências”, apontou.
O Dispositivo Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios de Santo
Tirso é composto pelas três corporações de bombeiros do concelho, veículos-tanques e outros veículos de
combate a incêndios. Integram ainda o
dispositivo a equipa de Sapadores Florestais, as equipas de proteção florestal da GNR, as equipas do comando da
GNR de Santo Tirso e de Vila das Aves,
apoiadas em viaturas todo o terreno,
duas equipas da PSP, incluindo a Brigada de Proteção Ambiental, a Polícia

Municipal, e ainda uma equipa de primeira intervenção da Junta de Freguesia de Agrela.
No terreno está também uma patrulha a cavalo da GNR e três equipas da
Associação de Empresas do Setor Papeleiro e de Celuloses (AFOCELCA),
que conta com uma Brigada Helitransportada. Como complemento às operações de combate e rescaldo, o dispositivo conta com retroescavadoras e
máquinas de rasto existentes no
Município.

APOIO AOS
BOMBEIR0S

A par de outros apoios que
são dados pela autarquia de
Santo Tirso às corporações de
bombeiros, o executivo municipal aprovou por unanimidade em sede de reunião de câmara do dia 14 de junho, a
atribuição de 69 mil euros de
subsídio aos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, aos
Bombeiros Voluntários Tirsenses e aos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves. A
este valor, somam-se outros
apoios, ao nível de seguros,
bolsas de estudo e Equipas de
Intervenção Permanente, num
total de 200 mil euros por
ano.

Recurso a fogo controlado
para defesa da ﬂoresta
Chamam-se ações de gestão de
combustível com recurso a fogo controlado e têm como objetivos contribuir
para a limpeza de terrenos, e consequente minimização do perigo de incêndio, bem como para formação das
equipas responsáveis pelo combate aos
incêndios florestais. No primeiro semestre deste ano, a Câmara de Santo
Tirso promoveu três ações de gestão
de combustível com recurso a fogo
controlado, a última das quais, no Lugar
de São Gião, freguesia de Água Longa.
Segundo o Serviço Municipal de
Proteção Civil, este tipo de interven-

ção permite criar uma descontinuidade dos combustíveis que, em caso de
incêndio, dificulta a sua propagação,
permitindo aos bombeiros atuar com
mais eficácia e segurança.
Neste último exercício participaram
elementos afetos ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais do
concelho, nomeadamente Bombeiros
e equipa de Sapadores Florestais, bem
como técnicos credenciados em fogo
controlado do Município de Santo Tirso, do Instituto de Conservação da
Natureza e das Florestas e da empresa
Altri Florestal.

Exercício de fogo controlado tem também por objetivo limpeza dos terrenos

4

JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #06

ATUAL

Santo Tirso tem o prim
de Competências Digi

P

ouco tempo depois da Comissão Europeia sublinhar a necessidade de Portugal "aumentar o nível de competências da
população adulta", a Câmara de Santo
Tirso tem em marcha um Plano Municipal de Competências Digitais com o
objetivo de promover, de forma integrada, “a inclusão e a literacia digital de
toda a população” do concelho.
Até 2020, a autarquia irá investir
mais de 700 mil euros em medidas e
ações que envolverão formação,
equipamentos, programas e plataformas informáticas, com vista a que “o
Município de Santo Tirso possa dar
resposta às necessidades da era digital”. “Não queremos excluir ninguém.
Esse é um princípio que assumimos
com as diversas políticas que temos
em marcha, nas mais variadas áreas.
Esta é mais uma”, enfatizou o presidente da Câmara, Joaquim Couto.
“As competências digitais são uma
importante alavanca para o futuro.
Por isso, é necessário apostar na formação, dar os meios para que as pessoas consigam compreender e avaliar
todas as ferramentas que hoje em dia
estão disponíveis e que lhes podem
facilitar a vida”, defendeu ainda o
autarca.
O programa apresentado no dia 12
de junho mereceu, aliás, a presença
da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. Maria Manuel Leitão Marques elogiou as metas
estabelecidas por Santo Tirso, “o primeiro Município do País a apresentar
este Plano Municipal de Competências Digitais”.
“Esperemos que outros sigam o
exemplo”, referiu a governante, lembrando o programa INCoDE.2030,
iniciativa nacional de política pública,
destinada ao reforço das competências digitais na população portuguesa. Segundo a ministra, o Governo está a trabalhar com outros municípios
e instituições, no sentido de aumentar os níveis de literacia digital por todo o País.

Principais Ações

O Plano de Competências Digitais
do Município de Santo Tirso irá incidir

O novo espaço SantoTirso.Net está a funcionar na Loja do Cidadão com ações de formação

sobre duas áreas: nos serviços da Câmara e na sociedade civil. No primeiro
caso, estão previstas medidas que visam a modernização e simplificação
administrativa; a desmaterialização
de certidões e despachos; a simplificação de procedimentos; a criação de
plataformas digitais e o reforço das
competências digitais dos trabalhado-

res do Município.
“Queremos reduzir os prazos de
resposta dos serviços municipais, diminuir a pegada ambiental, com a redução do consumo de papel, permitindo agilizar os mais diversos pedidos,
como simples inscrições em atividades
municipais por via digital”, referiu, a título de exemplo, Joaquim Couto.

A par deste trabalho, o Plano Municipal irá atuar junto da população,
com uma série de ações que se irão
prolongar até 2020 e que envolvem,
entre outras medidas, a criação de
pontos de acesso wi-fi gratuitos em
espaços públicos; reforço e melhoria
dos locais com equipamentos com livre acesso à Internet; criação de pos-
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meiro Plano Municipal
itais do País
Espaço digital SantoTirso.Net
a funcionar
No âmbito do Plano Municipal de Competências Digitais, a Câmara já tem em funcionamento o espaço Santo
Tirso.Net, uma sala de formação de competências digitais,
equipada com computadores
e internet.
O novo espaço digital, localizado na Loja do Cidadão, foi
visitado pelo presidente da
Câmara, Joaquim Couto, e pela ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa,
Maria Manuel Leitão Marques, durante a realização de
uma das aulas de formação.

tos de atendimento para consulta de processos online;
ações de formação descentralizadas nas juntas de freguesia sobre a utilização dos
serviços online; acompanhamento e apoio na utilização
da internet nos Espaços do
Cidadão; criação de uma bol-

sa de voluntários para formação intergeracional; parcerias
com IPSS’S e lares de idosos
para formação de seniores;
modernização e reforço o
equipamento informático das
escolas do 1º Ciclo e dotação
das escolas do 1º Ciclo com
dispositivos móveis.

O SantoTirso.Net é sede
de formação para a população sénior na área das competências digitais, com três
turmas já a funcionar. “Assim
que anunciámos a existência
deste programa, tivemos uma
grande adesão por parte das
pessoas. Já temos cerca de
200 inscritos nas ações de
formação”, revelou Joaquim
Couto.
Com a ajuda de um formador, os participantes podem
aprender a trabalhar com um
computador, nomeadamente
receber e enviar mails, traba-
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lhar em documentos word,
aceder a sites e informações
na web importantes ou de interesse para as suas vidas. Por
outro lado, são também dadas
explicações sobre o funcionamento dos telemóveis que cada um possui, de forma a que
possam utilizar os meios digitais no dia-a-dia.
A par da formação, o espaço SantoTirso.Net está aberto
ao público em geral, de segunda-feira a sábado, entre as
9h00 e as 19h00, que poderá
utilizar os computadores do
espaço de forma gratuita.

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa elogiou o programa de Santo Tirso
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Joaquim Couto dedica dia
a Lamelas/Guimarei
com obra concluída

F

As ruas da Veiga e da Estirada foram requalificadas pela Câmara de Santo Tirso

oi a primeira visita no
modelo de “Presidência
Aberta” realizada no
mandato 2017/2021 e
teve lugar na União de Freguesias de Lamelas e Guimarei, a 9
de junho. O executivo munici-

pal aproveitou a ocasião para
ver no terreno alguns dos investimentos feitos em 2017,
num total de cerca de 100 mil
euros.
Com o intuito de motivar
uma participação cívica ativa

da população, o executivo
municipal dedicou a primeira
“Presidência Aberta” deste
mandato à União de Freguesias de Lamelas e Guimarei.
Depois da habitual reunião
de trabalho, o presidente da

Câmara de Santo Tirso visitou
as Ruas da Veiga e da Estirada,
cujas requalificações eram reivindicações antigas da população, e se encontram agora
concluídas. No conjunto de intervenções das duas ruas,
bem como na reabilitação do
edifício sede da junta, a autarquia investiu cerca de 100 mil
euros.
“Estamos atentos às reivindicações das diferentes freguesias, e no caso de Lamelas
e Guimarei, a pavimentação
da Rua da Veiga e o alargamento da Rua da Estirada
eram obras necessárias. Entretanto, e depois da profunda beneficiação do interior
do edifício sede da junta já
concluída, vamos avançar
com os arranjos exteriores do
edifício”, explicou Joaquim
Couto.
“Este modelo de visitas às
freguesias tem, essencialmente, o intuito de fomentar

Simulacro de incêndio testa plano de segurança

Um “incêndio” numa caldeira do Pavilhão Municipal de
Santo Tirso causou “quatro feridos graves e um ligeiro”, entre as cerca de 700 pessoas,
crianças e idosos, que se encontravam no local. As chamas
foram combatidas por 29 elementos das três corporações
de bombeiros do concelho, em
11 viaturas. No final, tudo não
passou de um grande simulacro para testar o Plano de Segurança Interno do Pavilhão
Municipal, com sucesso.
“Estas iniciativas são muito
importantes, por um lado para
sensibilizar as pessoas para
cenários como este e, por outro, para testar os meios no
terreno. O que se verificou
foi, de facto, uma boa articu-

lação entre todos os meios
envolvidos, tendo sido possível evacuar 700 pessoas em
poucos minutos”, declarou, no
final do simulacro, o presidente da Câmara de Santo Tirso,
Joaquim Couto.
No local, estiveram 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, Bombeiros Voluntários Tirsenses e
Bombeiros Voluntários de Vila
das Aves, com 29 elementos,
bem como a Polícia Municipal,
PSP e o Serviço Municipal de
Proteção Civil da Câmara.
A par destes meios, realçou
Joaquim Couto, a autarquia
acionou também o Serviço
Municipal de Ação Social, com
a presença de duas técnicas no
terreno. Como se sabe, apon-

tou, “este tipo de situações pode envolver a necessidade de
apoio psicológico, habitação,
ou outras áreas sociais”.
Envolvendo cerca de 700
pessoas, o simulacro de incên-

dio contou com a participação
de alunos das escolas do Município e de seniores que costumam frequentar aulas do
Santo Tirso Ativo no Pavilhão
Municipal. Segundo Joaquim

a participação cívica das
pessoas e de as aproximar
das decisões políticas. Não
são apenas visitas físicas;
quando as realizamos procuramos inteirar-nos de situações que envolvem também
as medidas que não se vêm,
como quantas pessoas da
freguesia beneficiam de
transporte escolar ou de
subsídio municipal de arrendamento”, sublinhou ainda o
autarca.
Lurdes Santos, presidente
da União de Freguesias, também frisou a importância do
bom relacionamento entre
junta e autarquia: “O apoio
da Câmara tem sido fundamental, sem ele muitos dos
nossos projetos ficam comprometidos. É muito importante saber que avançam
obras que para nós são prioritárias, como será a requalificação exterior do edifício
da junta”.

Couto, o envolvimento da população “é muito importante”
nestes exercícios, uma vez que
“servem para sensibilizar para
regras e comportamentos a
ter em situações de perigo”.

Cerca de 700 pessoas foram evacuadas do Pavilhão Municipal ajudando a testar o Plano de Segurança
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Oportunidades
no mercado cubano

S

Reunião entre a Câmara de Comércio Luso Cubana e a autarquia de Santo Tirso

ão mais de 400 as oportunidades de negócio identificadas
pelo governo cubano para investimento estrangeiro, para o
ano de 2018. Com este cenário, e tendo em conta a vocação exportadora
de 25 por cento das mais de duas mil
empresas do Município de Santo Tirso,
o presidente da autarquia, Joaquim
Couto, esteve, a 28 de maio, reunido
com o presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo
Portugal-Cuba, Américo Ferreira de
Castro. “Queremos continuar a apoiar
os processos de internacionalização e
exportação das nossas empresas”, justificou Joaquim Couto.
Nesta reunião realizada em Santo
Tirso, os presidentes das duas instituições deram o primeiro passo para o que
pode ser a presença futura de empresas do Município no mercado cubano.
Américo Ferreira de Castro deu
conta da identificação por Cuba de
"400 negócios para 2018" a serem
feitos "com empresas estrangeiras
cujo perfil contenha seriedade, competência e capacidade financeira em
diferentes modelos de negócios". Ou
seja, "associações económicas internacionais, empresas mistas ou de capital totalmente estrangeiro" têm a
oportunidade de iniciarem relações

VISITA À INTRAPLÁS

A comitiva da Câmara de Comércio
teve oportunidade de visitar a empresa Intraplás, líder ibérica na produção
de embalagens plásticas para a indústria alimentar. A empresa, que celebra
50 anos de existência, é liderada
desde a fundação pelo comendador
Machado Ferreira, recentemente
distinguido com um louvor de mérito
empresarial pela Câmara Municipal.
A Intraplás apresentou, em 2017, um
volume de negócios superior a 110
milhões de euros e emprega mais de
300 colaboradores.
Joaquim Couto elogiou a “capacidade de constante inovação e especialização” da empresa, “caraterísticas

comerciais com Cuba.
Por outro lado, o presidente da Câmara de Comércio Portugal-Cuba
mostrou-se “muito agradado com a
dinâmica empresarial do concelho” e
com os incentivos e apoios disponibilizados pela Câmara Municipal, através do INVEST Santo Tirso.
Tendo em conta a vocação exportadora do tecido empresarial do concelho, Joaquim Couto destacou, por
outro lado, a vontade da Câmara e do
INVEST Santo Tirso continuarem a

fundamentais para a diferenciação
num mercado muito competitivo”.
Já para Américo Ferreira de Castro,
“Santo Tirso apresenta valências
muito interessantes para responder a algumas das necessidades
identiﬁcadas por Cuba”, e deixou a
intenção de regressar ao Município
para conhecer algumas das empresas
dos setores de atividade com forte
potencial de exportação para o
mercado cubano.
Pimentas & Coelho, Copo Têxtil e
Finieco são algumas das empresas
de Santo Tirso que já trabalham com
este mercado, sendo expectável
que este encontro impulsione novos
contatos e negócios.

“apoiar estes processos de internacionalização e exportação”.
“Vamos manter a apostar na diplomacia económica com câmaras de comércio, AICEP e todas as instituições,
públicas e privadas, nacionais e internacionais, ligadas ao investimento”,
assegurou o presidente da autarquia.
Um trabalho que tem dado frutos,
com um aumento de 15 por cento no
volume de exportações do concelho,
desde a criação deste Gabinete de
Dinamização Económica.

Câmara
reivindica
investimento
no hospital
Fernando Jesus, Joana Lima, João
Torres e Renato Sampaio, deputados
eleitos pelo Partido Socialista, pelo
círculo do Porto, visitaram no dia 8 de
junho o Centro Hospitalar do Médio
Ave (CHMA). A visita serviu para
acompanhamento da situação que
envolve o investimento reivindicado
desde 2016 no Hospital de Santo Tirso e que continua sem resposta.
Joaquim Couto, presidente da Câmara, destacou o papel da autarquia
em todo este processo, que tem sido
de “atenção e acompanhamento constantes”. “Estamos a falar de um investimento de quatro a cinco milhões de
euros que irá possibilitar a requalificação do Hospital e melhorar o funcionamento dos serviços de saúde. É
preciso uma resolução rápida desta
questão”.
Estes investimentos estiveram, primeiro, previstos no mapeamento da
saúde no âmbito do Portugal 2020,
investimento entretanto retirado pelo
anterior governo. Depois de finalmente aprovado pelo Ministério da
Saúde, o investimento está agora dependente do Ministério das Finanças.
Aos jornalistas, o deputado Fernando Jesus afirmou estar convicto
de que o Ministério das Finanças irá
libertar a verba para as obras na unidade de Santo Tirso em breve: “Temos aqui que relevar o esforço que o
Câmara de Santo Tirso e o Conselho
de Administração do Hospital têm
feito no sentido de que este investimento chegue, quando já está prometido há mais de três anos. Acredito
que a promessa que obtive do Ministério das Finanças, ainda esta manhã,
se vá concretizar nas próximas
semanas”.
Recorde-se que, por ação do atual
Governo, o Hospital de Santo Tirso
regressou em 2016 ao Serviço Nacional de Saúde. Como já havia referido
anteriormente, Joaquim Couto acrescentou que a “Câmara Municipal está
disponível para acompanhar o Ministério da Saúde na parte complementar
desse investimento, se for através de
fundos comunitários, disponibilizando
15 por cento do orçamento municipal,
cerca de 700 mil euros, além dos acessos ao Hospital que estão protocolados e que vamos executar”.
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Loja Interativa de Turismo
em pleno coração da cidade

A

O novo espaço de atendimento está localizado no Largo Coronel Baptista Coelho

Loja Interativa de
Turismo (LIT) tem
um novo espaço,
localizado no Largo
Coronel Baptista Coelho,
mesmo no coração da cidade
de Santo Tirso. A aposta numa maior “centralidade” deste espaço tem em conta o aumento do número de turistas
que se têm dirigido à Loja Interativa de Turismo. Depois
de ter registado, em 2017, o
melhor ano de sempre em
termos turísticos, Santo Tirso continua a ver o número
de visitantes a aumentar. Nos
primeiros seis meses deste
ano, a Loja Interativa de Turismo registou um crescimento de 9,5 por cento no
número de atendimentos,
comparativamente ao mesmo período de 2017.
O turismo, explica o presidente da Câmara, Joaquim
Couto, “tem sido uma aposta
estratégica do Município, desde 2013, porque sempre se

9,5%

FOI QUANTO A LIT CRESCEU NO
PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO, FACE
AO MESMO PERÍODO EM 2017
considerou que a projeção de
Santo Tirso seria vantajosa
em termos do desenvolvimento do concelho”.
E foi a pensar nos turistas
que a Loja Interativa de Turismo foi deslocalizada para o
Largo Coronel Baptista Coelho. “Optamos por instalar este espaço no coração da cidade, muito utilizado não só
pelos nossos munícipes, mas
também muito visitado por
pessoas de fora do concelho,
valorizando o papel da Loja Interativa de Turismo na promoção das diferentes iniciativas
culturais e de lazer que são
promovidas pela Câmara em
todo o Município”, sublinhou

Joaquim Couto.
Entre 2013 e 2017, o número de atendimentos na Loja
Interativa de Turismo subiu
58,5 por cento. Segundo o autarca, “é expectável que este
crescimento continue, até pela projeção que Santo Tirso
está a ganhar com a sede do
Museu Internacional de Escultura Contemporânea, projeto
de Siza Vieira e Souto de
Moura”.
Já a funcionar no horário
de “verão”, a Loja Interativa de
Turismo de Santo Tirso está
aberta de terça a domingo, à
semana entre as 9h00 e as
19h00 e ao fim de semana entre as 9h00 e as 14h00.

Número de turistas tem vindo a crescer em Santo Tirso
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ENTREVISTA
PRESIDENTE DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE AREIAS, SEQUEIRÔ, LAMA E PALMEIRA, EURICO TAVARES

“Queremos melhorar
a qualidade de vida”

Eurico Tavares continua "emprenhado e motivado" em gerir os destinos de Além Rio

Como está a ser o início do
segundo mandato como
presidente de Junta?

Está a ser gratificante, pois sentimos
que o trabalho desenvolvido e
implementado no mandato anterior
foi reconhecido pelos cidadãos de
Além Rio, que nos deram maioria
absoluta nas eleições. É para mim e
para o meu executivo uma honra e um
orgulho receber a responsabilidade
de continuar a dirigir os destinos
de Além Rio e, com empenho,
dedicação e motivação, tudo
faremos para melhorar a qualidade
de vida dos cidadãos de Além Rio,
mantendo o rigor e transparência de
sempre. Continuamos a promover
a proximidade às pessoas, ouvindoas e indo de encontro às suas
necessidades. As pessoas são a
nossa prioridade! Estamos num
período de consolidação, a terminar
projetos iniciados no mandato
anterior e a planear novos projetos,
alguns em conjunto com a autarquia.
Promovemos um bom relacionamento
com a Câmara Municipal, porque
juntos fazemos mais e melhor por
Além Rio e por Santo Tirso.

Quais os objetivos a que se
propõe?

Os objetivos gerais são ir de
encontro aos anseios e necessidades
da população e promover o seu
bem-estar, na certeza de que há
sempre muito para concretizar. Um
projeto de desenvolvimento social,
ambiental, económico, desportivo
e cultural não se faz em quatros
anos e, por isso, pretendemos dar
continuidade aos projetos que
iniciámos no mandato anterior.
Queremos continuar a apostar na
coesão social, na educação, no
ambiente, no desporto, na cultura
e no turismo. A requalificação dos
espaços públicos e da rede viária
continua a ser uma das prioridades
para este executivo. Entre os
projetos estão a criação de uma
nova centralidade e requalificação
do Parque Pinto Leite, o Largo de
S. Miguel, ligação através de ponte
pedonal de portos ao Parque Urbano
Sara Moreira, a requalificação da
Rua Marechal Humberto Delgado
até Rua Dr. Francisco Sá Carneiro.
Investir na ampliação da rede
pública de saneamento também

é uma prioridade em Sequeiró
e Lama. Queremos apostar no
ambiente e sustentabilidade, porque
sentimos que ainda há muita a fazer,
começando por consciencializar as
pessoas que com pequenos gestos
conseguimos melhorar o nosso
planeta. Ao nível dos serviços que
prestamos, temos em funcionamento
o Espaço Cidadão, o GIP (Gabinete
de Inserção Profissional) e, no início
deste mandato, assegurámos a
continuidade do posto dos CTT que
passou a ser da responsabilidade da
Junta de Freguesia.

Quais as potencialidades da
União de Freguesias?

A União de Freguesias de Além Rio
tem caraterísticas específicas que lhe
conferem muitas potencialidades. As
termas das Caldas da Saúde é uma
delas, permitindo que a população
possa aceder a tratamentos para
as vias respiratórias, músculosesqueléticos, dermatologia e
outros. Como ponto de interesse
patrimonial e paisagístico destacase o Monte da Torre, local de lazer,
onde se encontra a capela da Nª

Sra. do Parto, muita venerada pela
população em geral. A nível de
equipamentos desportivos, possuí
dois polidesportivos e um complexo
desportivo, com um relvado sintético
que permite promover a formação
desportiva para os jovens, tendo já
formado excelentes jogadores que
ingressaram em equipas da 1ª divisão.
Nesta freguesia podem encontrar das
melhores escolas de ensino particular
do concelho, o Instituto Nun’Alvres
e Torre dos Pequeninos, assim como
a ARTAVE – Escola Artística do
Vale do Ave que é uma instituição
pioneira no ensino profissional e
artístico e uma referência nacional
ao nível da música. Além Rio é uma
região excelente para viver, com
muito turismo rural, muito próxima
da cidade e com boas acessibilidades
quer para chegar rapidamente à
cidade de Santo Tirso, como à cidade
vizinha de Famalicão.

Enquanto presidente de junta,
qual o convite que deixa aos
leitores?

Deixo um apelo à participação
em geral, nas atividades que este
executivo promove ao longo do ano.
Passeio Convívio Anual, Verão Sénior,
Campeonato Veteranos, Torneio
Ténis, Concurso Pesca Desportiva
são alguns exemplos. Apelo também
para que façam chegar a este
executivo sugestões que visem a
melhoria dos serviços em geral e o
engrandecimento da freguesia. É
muito importante que os cidadãos
do Além Rio participem, questionem,
que estejam atentos e que se sintam
orgulhosos de viver na sua terra. Ao
público em geral, convido a visitar a
freguesia de Além Rio, a conhecer a
nossa gastronomia, a passar um fimde-semana de lazer no turismo rural e
a usufruir dos magníficos tratamentos
de saúde e bem-estar que oferecem
as termas das Caldas da Saúde. Aos
empresários, convido-os a investir na
freguesia, pois encontram excelentes
acessibilidades, quer para a A3, quer
para o centro das cidades de Santo
Tirso e Famalicão. Visitem a freguesia
de Além Rio e desfrutem da natureza,
da cultura e boa disposição deste
povo simpático e hospitaleiro.
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FAZER

Um milhão para requaliﬁcar
Escola de S. Rosendo
AULAS A
DECORRER

Com cerca de 300 alunos, as aulas na Escola Básica de S. Rosendo
continuarão a decorrer,
uma vez que a intervenção será faseada, por
blocos de edifícios, podendo ser ocupados à
medida que as obras estiverem concluídas. Por
outro lado, os meses de
interrupção letiva serão
também aproveitados
para fazer os trabalhos
na área do pavilhão.

U

Arranque das obras de requalificação da EB de S. Rosendo

m milhão de euros é
o valor de investimento da requalificação da Escola Básica de S. Rosendo. Numa
visita ao arranque da empreitada, no dia 18 de junho, o
presidente da Câmara de
Santo Tirso, Joaquim Couto,
sublinhou que se trata de
“uma intervenção de fundo”,
enquadrada num conjunto de

investimentos em estabelecimentos de ensino do Município e numa política de “apoio
à educação”.
“Esta obra está inserida
num conjunto de intervenções em escolas do Município,
duas das quais já concluídas –
a EB Conde de S. Bento e a EB
de S. Martinho –, uma em fase
de conclusão – a EB do Bom
Nome –, e uma que arrancará

em breve – a EB 2/3 de Vila
das Aves –, num investimento
global a rondar os três milhões
de euros”, explicou o autarca.
Com a Câmara de Santo
Tirso a assumir cerca de 50
por cento do bolo global do
investimento na requalificação destes estabelecimentos
de ensino, sendo o restante
fruto de financiamento de
fundos comunitários, Joaquim

Couto realçou a aposta do
Município na área da Educação. A Câmara, referiu, “substituiu-se à comparticipação
do Ministério e decidiu fazer
este esforço de investimento,
por considerar que a educação é uma prioridade”.
Já com uma rede de equipamentos escolar “de excelência”, as intervenções que
faltam concluir vão permitir

Obra em Vila das Aves

Decorrem a bom ritmo as
obras de beneficiação da
Rua do Centro Pastoral de
Cense, na freguesia de Vila
das Aves. A intervenção resulta de um investimento na
Câmara de Santo Tirso de
cerca de 30 mil euros e irá
melhorar o acesso às habitações locais.
A empreitada envolve a

pavimentação do arruamento, até agora em terra, em
cubos de granito, bem como
a construção de infraestruturas de drenagem de águas
pluviais.
Com esta obra, a Câmara
de Santo Tirso continua a
cumprir o compromisso de
acabar com as ruas em terra
no Município.

Beneficiação da Rua do Centro Pastoral de Cense está a decorrer

“que Santo Tirso tenha um
parque escolar do melhor que
existe no país”.
As obras que arrancaram a
18 de junho na Escola Básica
de S. Rosendo terão a duração
de sensivelmente um ano e
irão envolver uma requalificação estrutural de todos os edifícios que integram o estabelecimento de ensino, desde as
salas de aulas, refeitório, pavilhão e espaço de professores.
Além disso, a intervenção
permitirá adaptar os edifícios
às novas exigências técnicas,
nomeadamente no que diz
respeito à eficiência energética, com a substituição integral
da caixilharia existente e dos
vidros, ou o revestimento exterior das fachadas.
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FAZER
AVENIDA ABADE PEDROSA E RUA DO BACELO BENIFICIADAS

Moradores com acessos
melhorados

E

stá concluída a requalificação
da Avenida Abade Pedrosa e
Rua do Bacelo, duas vias de
grande importância para os
moradores de Santa Cristina e S. Miguel do Couto, mas também na ligação
inter-freguesias. Depois de descerrar
a placa de inauguração, a 3 de junho, o
presidente da Câmara de Santo Tirso,
Joaquim Couto, sublinhou que esta “é
mais uma obra com impacto na vida
das pessoas”. O investimento da autarquia rondou os 350 mil euros.
“Trata-se de uma requalificação que
vai, com toda a certeza, beneficiar as
pessoas que vivem nesta localidade,
mas também todas aquelas que por
aqui passam, com destinos a outros
locais do Município”, apontou o autarca, na cerimónia de inauguração da requalificação da Avenida Abade Pedrosa e Rua do Bacelo, que também
contou com a presença do presidente
da União de Freguesias de Santo Tirso,
Couto (Sta. Cristina e S. Miguel) e Burgães, Jorge Gomes.
Joaquim Couto referia-se não só
aos moradores de Santa Cristina e S.
Miguel do Couto, mas também aos
moradores da zona da Abelha, Santa
Cruz, e da freguesia de Monte Córdova, que passam a encontrar na Avenida Abade Pedrosa e Rua do Bacelo

Requalificação envolveu um investimento na ordem dos 350 mil euros

uma alternativa de circulação em condições melhoradas.
Como se pode constatar no terreno
– evidenciou Joaquim Couto –, “esta

obra vai de encontro aos princípios
orientadores do Plano Municipal de
Mobilidade Sustentável, não só pela
construção de zonas de circulação pe-

donal, mas também pela colocação de
lombas que irão desincentivar o excesso de velocidade dos veículos
motorizados”.

Entrada da cidade com nova imagem

Beneficiação da rotunda Timor Lorosae ao Juncal concluída

Já estão concluídas as obras de requalificação da entrada de Santo Tirso,
entre a rotunda de Timor Lorosae e o
Juncal. Com o piso asfaltado, faixas cicláveis, passeios e faixas ajardinadas
com árvores, a intervenção realizada
pela Câmara de Santo Tirso nesta zona
transformou a imagem da entrada da
cidade, tornando-a mais contemporânea e nobre.
Além de um piso completamente
novo, uma das mais valias desta obra
foi a criação de ligações pedonável e
ciclável, em continuidade com a requalificação realizada na Praça Camilo
Castelo Branco e o restante troço, em
fase de conclusão, da Rua de Rãs.
Inserida no Plano de Mobilidade
Sustentável de Santo Tirso, esta ciclovia integra os mais de 20 quilómetros
que, até 2023, se pretende criar em

termos de ligações cicláveis. Reestruturar os principais espaços públicos da
malha urbana em prol dos peões,
apostar num serviço intermunicipal de
transportes públicos e reorganizar o
estacionamento são os objetivos do
Plano de Mobilidade Sustentável,
apostando-se na promoção da qualidade de vida.
Os trabalhos realizados entre a rotunda de Timor Lorosae e o Juncal
permitiram uma retificação do perfil
longitudinal e transversal do arruamento, de forma a garantir a largura
pretendida. Foram também beneficiadas as infraestruturas existentes
de drenagem de águas pluviais, remodeladas a rede de iluminação pública
e telecomunicações existentes, rede
de rega, trabalhos de paisagismo e
sinalização.
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CUIDAR

Mais segurança e acessibilidade
na Avenida Manuel Dias Machado

U

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

ma melhor organização do
trânsito e maior segurança
na circulação são resultado
da segunda fase da requalificação da Avenida Manuel Dias Machado, em Vila Nova do Campo. Num
investimento da Câmara de Santo Tirso na ordem dos 200 mil euros, a intervenção permite, agora, um melhor
acesso ao centro cívico de S. Martinho, nomeadamente à junta de freguesia e à igreja.
“Esta intervenção permitiu tornar o
espaço público mais organizado, nomeadamente ao nível do tráfego e do

estacionamento, aumentando a segurança de peões. Este princípio das
vias partilhadas permite que exista
uma autorregulação da circulação de
veículos, pessoas e bicicletas”, explicou o presidente da Câmara de Santo
Tirso, Joaquim Couto, em visita ao local, no dia 5 de junho.
Aos jornalistas, o autarca defendeu
ainda que é necessário “uma nova
forma de encarar o espaço público,
tornando-o mais acessível aos peões”,
mas também “equilibrando todas as
formas de mobilidade”.
Marco Cunha, presidente da Junta

Obra concluída em Fontiscos

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

de Freguesia de Vila Nova do Campo,
destacou a importância da intervenção da Câmara Municipal naquela que
é “uma das mais importantes artérias
de Vila Nova do Campo, que não serve
só a população de S. Martinho, mas as
populações das freguesias agregadas e
mesmo de Paços de Ferreira”. “Este é o
centro da freguesia, que conta com
uma diversidade de serviços importantes ao redor”, aludiu.
A obra, da responsabilidade da Câmara de Santo Tirso, foi dividida por
fases, e terá um custo total de mais de
um milhão de euros, fazendo parte de

uma estratégia concertada para melhorar os acessos ao centro da vila.
Em marcha está já o projeto de requalificação do arruamento que vai
desde a parte sul da avenida até ao
antigo centro de saúde de São Martinho do Campo. “É um projeto que está quase pronto e para ser feito durante este mandato”, avançou Joaquim
Couto.
A obra na parte sul da Avenida tem
conclusão prevista ainda para este
verão, tendo sido já diligenciado o
avanço da requalificação na parte
norte.

Está concluída a segunda fase da requalificação da Zona Industrial de Fontiscos. A empreitada envolveu intervenção numa área de cerca de 1600 metros
quadrados, incluindo a requalificação
da área da zona industrial que não tinha
sido beneficiada na primeira fase.
Num investimento da Câmara Municipal de Santo Tirso na ordem dos 78
mil euros, os vários trabalhos incluíram
o redesenho da estrutura viária, a cria-

ção e ordenamento das zonas de estacionamento e a beneficiação dos pavimentos existentes, ao nível dos
passeios, das vias de circulação e do
estacionamento.
A requalificação integrou ainda a
colocação de sinalização vertical e horizontal e a requalificação das infraestruturas de águas pluviais e residuais,
das telecomunicações e da iluminação
pública.
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CUIDAR

Alimentação saudável
no Dia Mundial da Criança
Peça de teatro levou os alunos das escolas a viajar sobre o mundo da alimentação

A

alimentação saudável foi o tema central das várias atividades que a Câmara
de Santo Tirso preparou para
as comemorações do Dia
Mundial da Criança. No dia 28
de maio, a Quinta de Fora foi
o palco de um showcooking
dirigido pela chef Lígia Santos,
que deu dicas e explicações
ao vivo para preparar pequenos-almoços e lanches saudáveis para os mais novos.
Mas a festa prosseguiu nos
dias 1,4 e 5 de junho, na Fábrica de Santo Thyrso, onde cerca de quatro mil crianças de
todos os estabelecimentos de
ensino do pré-escolar e 1º ciclo do Município assistiram à
peça de teatro “Chef Giovanni
– O Tesouro da Alimentação
Saudável”.
“Depois de termos implementado nas escolas do Município um plano de alimentação saudável, de termos a
primeira panificadora do país
a produzir pão com um baixo

teor de sal, estamos a trabalhar junto dos mais pequenos
e das famílias a necessidade
de adotar hábitos de vida saudáveis, nomeadamente a nível

“ESTAMOS
A TRABALHAR
JUNTO DOS MAIS
PEQUENOS E
DAS FAMÍLIAS A
NECESSIDADE
DE ADOTAR
HÁBITOS DE VIDA
SAUDÁVEIS,
NOMEADAMENTE
A NÍVEL
ALIMENTAR”,
JOAQUIM
COUTO
alimentar”, defendeu Joaquim
Couto, considerando essencial “estimular as crianças a
gostarem de vegetais e fruta”.

A Chef Lígia Santos deu dicas e receitas saudáveis
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MEXER
ESPETÁCULO DE CINEMA E ECOLOGIA JUNTOU ALUNOS DE TODO O MUNDO

“Encontros
Qualiﬁca”
destaca
aprendizagem
ao longo da vida
“Encontros Qualifica” foi o nome da iniciativa promovida pela Câmara de Santo Tirso, em parceria com
o Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, os
Centros Qualifica do concelho e o Agrupamento de
Escolas Tomaz Pelayo, nos dias 4 e 6 de junho. Com
o intuito de projetar os Centros Qualifica do Município, a iniciativa deu destaque à importância da
aprendizagem ao longo da vida e em diferentes faixas etárias.
No dia 4, a iniciativa passou pelo Salão Nobre da
Câmara Municipal, onde foi assinada a Carta de
Compromisso da Rede dos Centros Qualifica do
concelho.
Já no dia 6, a iniciativa passou pelo Centro Cultural Municipal de Vila das Aves. Sob o mote “Porque
qualificar-se vale a pena”, a ação contou com a presença de Filipe Cardoso, empresário local da empresa CS Plastic, que deu o seu testemunho sobre a importância da qualificação, bem como com a presença
de adultos que usufruíram do programa “Qualifica”,
que partilharam a sua vivência.

Gala BGreen
enche Fábrica
de Santo Thyrso

O presidente da Câmara de Santo Tirso entregou os prémios aos vencedores da gala

Santo Tirso Ativo
promove convívio
É uma das atividades que marca o calendário do
“Santo Tirso Ativo” e juntou, no Parque Urbano Sara
Moreira, cerca de mil seniores do Município. Entre
petiscos e bailarico, o convívio de verão do programa
promovido pela Câmara Municipal decorreu no dia
15 de junho e proporcionou à população sénior do
concelho um momento de partilha e animação.
Presente na iniciativa, Joaquim Couto destacou a
importância de promover a atividade física também
nesta faixa etária, bem como evitar o isolamento. “O
Santo Tirso Ativo é uma iniciativa que está inserida
num conjunto largo de políticas municipais de promoção do bem-estar e da saúde. Este convívio anual
é uma das várias iniciativas que integram este programa e que continuam ao longo do ano, dedicadas à
população sénior do concelho”.
O Santo Tirso Ativo envolve várias atividades, entre elas aulas de defesa pessoal, e destina-se a todos
os munícipes com 60 anos de idade ou mais, sendo
de inscrição gratuita. Atualmente, o programa cobre
todo o território do Município, estando disponível
em todas as freguesias, abrangendo cerca de mil idosos, distribuídos por 51 turmas. Os interessados podem inscrever-se nas juntas de freguesia ou nos serviços da Câmara Municipal.

S

A Fábrica de Santo Thyrso foi palco deste grande evento que reuniu jovens de todo o mundo

anto Tirso voltou a ser palco de um dos
mais importantes certames ecológicos a
nível nacional. No dia 8 de junho, a Fábrica
de Santo Thyrso recebeu a Grande Gala
BGreen, promovida pela OFICINA – Escola
Profissional do INA, em parceria com a Câmara Municipal. “You are nature” foi o tema do espetáculo, no
qual foram conhecidos os vencedores da 8ª edição
do Ecological Film Festival, numa noite onde cinema
e ecologia estiveram lado a lado.
Aos jornalistas, Joaquim Couto elogiou “o talento
dos participantes e o trabalho de toda a organização”.
“Este ano, voltámos a superar as expetativas, com a
presença de alunos de todo o mundo. É mais uma vez
uma honra receber esta gala em Santo Tirso, sendo
também nós um Município que pretende ser exemplo
na defesa do ambiente e da sustentabilidade”.
A iniciativa contou com a presença de alunos da
Albânia, Brasil, Argentina, França, Itália, Espanha,
Alemanha e Noruega, que tiveram a oportunidade

de participar num programa cultural com visitas a vários pontos de interesse na região norte de Portugal,
bem como em vários workshops ligados às áreas do
desenvolvimento sustentável, da cidadania global,
da comunicação e do audiovisual.
Repetente na matéria, a Escola Profissional de
Montemor-o-Velho foi a vencedora do Grande Prémio BGreen, com o spot “You Breath Nature”. O prémio BGreen Junior foi atribuído ao Instituto Massimo, de Itália, e o Melhor Making Of ao
Charlottenlund Videregaende Skole, da Noruega.
A OFICINA venceu o Prémio Alphonse Luisier. O
Prémio do Público foi atribuído à Escola Secundária
Camilo Castelo Branco. A gala integrou também uma
Menção Honrosa ao Colégio Dom Diogo de Sousa.
A grande festa do BGreen contou ainda com a colaboração musical da ARTAVE – Escola Profissional
Artística do Vale do Ave, com a Backstage – Escola
de Dança e Artes Performativas e com o INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo.
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Mais oferta na área
do desporto adaptado

A

O rio Ave foi um dos locais onde decorreu o I Encontro de Desporto Adaptado

partir de setembro, a Câmara de
Santo Tirso vai
reforçar as ofertas ao nível do
desporto adaptado no Município. A medida foi anunciada
no dia 12 de junho, no Parque
Urbano Municipal Sara Moreira, naquele que foi o I Encontro de Desporto Adaptado
promovido pela autarquia.
A par do apoio que atualmente é dado nesta área, nomeadamente às instituições
ligadas à questão da deficiência, a Câmara quer fomentar
o exercício físico, e, como revelou Joaquim Couto, irá aumentar a oferta de aulas de
desporto para a população
com deficiência.
“É uma obrigação política e
social promover a igualdade

PLANO COM
ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS
Boccia, karaté adaptado,
ginásio, ténis de mesa, andebol adaptado, atletismo em

de oportunidades. Este Plano
Municipal de Desporto Adaptado entronca com as nossas
medidas de coesão social e

“É UMA
OBRIGAÇÃO
POLÍTICA E
SOCIAL
PROMOVER A
IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES”,
JOAQUIM
COUTO
com o Plano Municipal de
Saúde. As pessoas com deficiência devem ter as mesmas
oportunidades para praticar
cadeira de rodas, natação e
orientação adaptadas são as
modalidades que podem vir
a integrar o Plano Municipal
de Desporto Adaptado.
“Temos todas as condições
para fornecer esta oferta,

exercício físico”, explicou o
presidente da Câmara.
O desporto adaptado, sublinhou ainda o autarca, “pretende contribuir para a inclusão na sociedade”, uma vez
que “trabalha a autoestima, a
confiança e a vontade de participar na vida ativa”.
No I Encontro de Desporto
Adaptado de Santo Tirso, dezenas de crianças, jovens e
adultos portadores de deficiência do concelho puderam
experimentar diversos desportos adaptados, concretamente karaté, ténis de mesa,
equitação/equoterapia, basquetebol para deficiências intelectuais/trissomias, boccia,
stand up paddle, atletismo em
cadeira de rodas e para ambulantes, circuitos de obstáculos e dança.
nomeadamente ao nível de
equipamentos desporti vos
e professores”, garantiu
Joaquim Couto, ressalvando
que as aulas irão arrancar
de acordo com o número de
inscritos.
Iniciativa contou com a participação de diversas instituições
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Santo Tirso na rot
O

Grande Prémio de Ciclismo JN regressou à
estrada e passou por
Santo Tirso. O Município foi o ponto de partida para a 4ª
etapa de prova no dia 31 de maio,
na Praça 25 de Abril, e meta final
para a 6ª etapa, no dia 2 de junho,
na Avenida Sousa Cruz.
“Foi com grande satisfação que
fizemos parte do circuito de passagem do Grande Prémio de Ci-

clismo JN. Esta modalidade é, de
facto, um ícone desportivo no
Município. É bom ver o entusiasmo das pessoas que se juntam nas
ruas para ver passar o pelotão.
Quando promovemos o ciclismo e
provas como esta, estamos a promover o desporto, mas também a
economia local. No fundo, estamos a promover Santo Tirso”, declarou aos jornalistas o presidente
da Câmara, Joaquim Couto, aquan-

do da final da 6ª etapa.
O ciclista Daniel Mestre, da
EFAPEL, foi o grande vencedor
da etapa que culminou em Santo
Tirso.
O Grande Prémio de Ciclismo
JN é a segunda prova mais importante do calendário velocipédico nacional e contou com António Carvalho (W52/FC Porto)
como grande vencedor, nesta
28ª edição.

ta do ciclismo
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Armindo
Araújo lidera
campeonato
nacional

Três vitórias consecutivas e a liderança do Campeonato de Portugal de
Ralis, numa altura em que estão disputadas cinco das nove provas do calendário. Armindo Araújo e Luís Ramalho
continuam a somar vitórias ao volante
do Hyundai i20 R5.
O regresso aos triunfos no Campeonato de Portugal de Ralis aconteceu em Mortágua, numa ponta final
muito forte do piloto de Santo Tirso,
que bateu por 3,5 segundos Pedro
Meireles (Skoda), que liderou a classificação do CPR, desde o quinto troço da
prova. “Depois dos problemas que tivemos em Fafe, conseguimos chegar a
Mortágua num bom nível e com ritmo
e na última especial do rali atacamos
forte. Depois de alguns erros que cometi na prova, nunca baixei os braços
e sabia que poderia chegar à vitória no
CPR o que é importante. Esta é uma
grande vitória para Hyundai, e fico
contente por poder dar este triunfo à
equipa”, sublinhou Armindo Araújo, no
final da prova em Mortágua.
Seguiu-se o Rali de Portugal, no
qual Armindo Araújo terminou como
melhor português naquela que é a
sexta prova do Mundial. Com esta vitória, o piloto da Hyundai Portugal assumiu a liderança do Nacional. “É ótimo voltar a vencer e chegar a líder do
campeonato numa fase que marca o
final das provas em pisos de terra”, reconheceu, considerando que a prova
“correu na perfeição”.
Na quinta prova do Campeonato de
Portugal de Ralis decorreu na Marinha
Grande, no Rali Vidreiro, a 9 de junho,
tendo Armindo Araújo e Luís Ramalho
alcançado mais uma importante vitória. O piloto de Santo Tirso assumiu o
comando da prova logo na primeira especial, liderou o rali até ao final relegando para a segunda posição Ricardo
Teodósio (Skoda Fabia R5) que terminou a 27 segundos do vencedor.
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“Gira-Vólei” junta 1300 alunos
Objetivo da iniciativa é fomentar a prática de exercício físico nas camadas jovens

O

relvado junto ao
Pavilhão Desportivo Municipal foi
o palco da 14ª
edição do “Encontro Gira-Vólei”, que decorreu nos
dias 12, 13 e 14 de junho. A
iniciativa foi promovida pela
Câmara de Santo Tirso, com
o objetivo de dinamizar a

prática da atividade física e
o convívio entre os alunos
das diferentes escolas do
concelho.
Ao todo, cerca de 1300
crianças de todas as escolas
do 1º Ciclo do Ensino Básico
do Município participaram
no "Encontro Gira-Vólei".
“Esta é uma iniciativa que

Milha Urbana no dia 7

A Milha Urbana decorre durante as Festas de S. Bento

Prova de referência no calendário nacional da Federação Portuguesa de Atletismo,
a Milha Urbana de Santo Tirso regressa para a 18ª edição
já no próximo dia 7 de julho,
pelas 15h00. A prova, organizada pela Câmara Municipal
em parceria com o Centro de
Atletismo de Santo Tirso, tem
partida e chegada da Avenida
Sousa Cruz, frente ao Mercado Municipal.
Com distância de 1,61 quilómetros, a Milha Urbana de

Santo Tirso é dirigida a todos
os escalões, desde Benjamins, Infantis a Veteranos.
Em época de grande romaria
no concelho, esta iniciativa
desportiva reúne, anualmente, cerca de meio milhar de
participantes.
A inscrição para a Milha Urbana é gratuita e decorre até 5
de julho. Pode ser feita online,
em www.desportave.pt ou
enviada para XVII Milha Urbana de Santo Tirso, Apartado
152, 480-909 Santo Tirso.

se insere no projeto de promoção do desporto que temos vindo a pôr em prática
e que tem com objetivo
criar hábitos de vida saudáveis junto dos jovens do
concelho, incentivando o
gosto pela prática desportiva. É fundamental que, logo
a partir destas idades, per-

cebam a importância do
desporto para a sua vida e
para a sua saúde”, afirmou
aos jornalistas o presidente
da Câmara, Joaquim Couto.
O autarca destacou, ainda, que “o processo educativo não passa só pelos livros”.
A aprendizagem, destacou,
“passa também pela promo-

ção da cidadania, nomeadamente através de atividades
de convívio como esta”.
Em simultâneo com as
atividades de voleibol, decorreu ainda o minitorneio
de andebol, no campo de
futebol do Complexo Desportivo Municipal.

Atletas do Município somam vitórias
Os atletas do Município
continuam de parabéns e a
somar vitórias. Na reunião de
Câmara do dia 24 de maio, a
Câmara de Santo Tirso prestou um voto de louvor a Joaquim Figueiredo e à CAID –
Cooperativa de Apoio à
Integração do Deficiente, reconhecimento público “pelos
recentes resultados alcançados por estes atletas, que orgulham e representam Santo
Tirso”.
Para Joaquim Couto, “estes
atletas representam o trabalho desenvolvido pelo tecido
desportivo e institucional do
Município, que continua a traduzir-se na obtenção de importantes resultados individuais e coletivos”.
Na reunião pública do executivo municipal, o autarca
acrescentou ainda que este é

um reconhecimento “pelo papel que a CAID desempenha
no apoio à deficiência, também por via da componente
desportiva e pela importância do movimento desportivo
na promoção do Desporto e
da qualidade de vida da população do Município”.

Campeão europeu de
Estrada

No atletismo, Joaquim Figueiredo, atleta do Clube
Desportivo de S. Salvador do
Campo, obteve no dia 18 de
maio, em Alicante, Espanha,
mais um inédito resultado internacional, ao sagrar-se Campeão Europeu de Estrada na
categoria de mais de 50 anos.
Já no ténis de mesa, a Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente sagrou-se,

em abril, em Leiria, a Campeã
Nacional por Equipas (masculinos) e singulares (femininos).
A dupla José Carlos Costa/
Jorge Magalhães subiu ao primeiro lugar no pódio na classe intelectual por equipas e
Vitória Andrade garantiu a
primeira posição na classe intelectual feminina.
No mesmo campeonato, a
CAID sagrou-se ainda vice-campeã na categoria de
singulares masculinos e femininos, por José Carlos
Costa e Ana Patrícia Dias,
respetivamente.
Graças ao projeto desportivo desenvolvido pela CAID, o
atleta José Carlos Costa já garantiu a presença na I edição
dos Jogos Europeus para Atletas com Deficiência Intelectual, que se realizam em julho,
em Paris.
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Moda e healthy living deram
vida ao Santo Tirso Market

Milhares de pessoas passaram pela Fábrica de Santo Thyrso

O dia foi preenchido com diferentes performances

A

moda e os hábitos de vida
saudável deram vida ao
quarteirão cultural da Fábrica de Santo Thyrso, no passado dia 2 de junho. Promovido pela
Câmara Municipal em parceria com a
Amazing Bazaar, o Santo Tirso Market
juntou milhares de pessoas, numa edição onde o biológico e o orgânico foram as grandes apostas.
Cerca de 60 marcas, maioritariamente de autor e vendas online, apresentaram os seus produtos, numa seleção premium de artigos de moda
para adulto e criança, acessórios e
decoração.
“Este é um evento que de ano para
ano tem ganho público e dimensão.
Nesta quarta edição, os objetivos
mantiveram-se: promover o Municí-

BLOGGERS,
SHOWCOOKING
E FITNESS

O Santo Thyrso Market contou ainda
com várias iniciativas paralelas, entre
workshops, showcookings e aulas de
ﬁtness, bem como uma exposição de
automóveis clássicos e um passeio

Cerca de 60 marcas marcaram presença

pio, dar a conhecer o quarteirão cultural da Fábrica de Santo Thyrso e fazer
com que, no futuro, os muitos visitantes que recebemos de fora do concelho regressem para conhecer o nosso
património, nomeadamente o Museu
Internacional de Escultura Contemporânea”, apontou o presidente da Câmara, Joaquim Couto.
Este ano, a organização do Santo
Thyrso Market conseguiu trazer ao
norte do país um dos maiores embaixadores do universo orgânico e biológico: o ORGANII Eco Market. A iniciativa deu a conhecer as diversas marcas
e projetos que são puramente orgânicos e biológicos, promotores de um
estilo de vida saudável e de práticas
sociais positivas, conferindo um caráter cruelty free e fair trade ao evento.
Cycle Chic, de consciencialização
para o uso da bicicleta como alternativa sustentável ao carro.
Nesta edição, foram várias as
bloggers presentes, que partilharam
com o público dicas relativas a hábitos de vida saudável. Durante o dia,
houve ainda espaço para concertos e
performances circenses.
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“Geão Mini Fest” repete
sucesso na segunda edição

D

Num domingo cheio de calor, os bombeiros ajudaram a refrescar os mais novos

iversão e momentos em família marcaram a segunda
edição do “Geão Mini Fest”.
A iniciativa promovida pela Câmara de Santo Tirso decorreu
no dia 17 de junho, no Parque Urbano de Geão, e juntou miúdos e graúdos num sem número de atividades
lúdico-pedagógicas.
Pelo segundo ano consecutivo, a autarquia voltou a apostar naquela que é
já uma iniciativa de sucesso. “Este é o
segundo ano do Geão Mini Fest e as
expetativas não ficaram defraudadas.
Tivemos a presença de centenas de famílias que optaram por passar um domingo diferente, apesar do calor que se
fez sentir. Continuaremos a apostar
nestas iniciativas, que permitem que as
famílias possam desfrutar de diferentes
atividades sem ter de sair da sua cidade”, apontou Joaquim Couto.
No programa de divertimentos gratuitos não faltaram atividades radicais e
experiências científicas, bem como pinturas faciais, jogos tradicionais, caça ao
tesouro e atividades de yoga para as famílias. Os participantes tiveram ainda a
oportunidade de criar postais pop-up e
fazer experiências cientificas com água.
No “Geão Mini Fest” houve ainda

As atividades para os mais novos não faltaram

tempo para cinema, com as Curtinhas
de Vila do Conde, espetáculos de melopeias, uma oficina de beat-box e uma
kids jam session. E para os mais radicais, não faltaram a parede de escalada, oficinas de graffitis, demonstrações de BMX e de skates.
A iniciativa contou ainda com demonstrações pelos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, como forma de
sensibilização para a importância da
proteção civil no dia-a-dia e um espetáculo sensorial para bebés.

O espetáculo de Melopeias foi uma das atrações
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ENTRE 3 DE JULHO E 22 DE SETEMBRO NO MIEC

Pedro Cabrita Reis
com exposição inédita

La Grande Table, Et Al... é o nome da exposição patente no Museu Internacional de Escultura Contemporânea

É

um dos artistas portugueses mais conhecidos da atualidade, com
trabalho exposto em
museus e centros de arte de
todo o mundo, quem vai ocupar a sede do Museu Internacional de Escultura (MIEC) nos
próximos meses. Pedro Cabri-

ta Reis traz a Santo Tirso cerca de 30 obras, quase todas
inéditas e projetadas em função do espaço museológico.
Para o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Couto,
“Pedro Cabrita Reis. La Grande Table, et al…” vem evidenciar a importância da escultu-

ra para Santo Tirso. “É uma
exposição muito especial para
nós, pela relação que o MIEC
tem com o Cabrita Reis e pelo
facto de ser uma exposição
inédita, pensada de raiz para
Santo Tirso. Temos trabalhado no sentido de nos afirmarmos como cidade capital da

escultura contemporânea e
estou certo de que este é mais
um importante passo que damos nesse sentido”, defende.
Com reconhecimento internacional consolidado, o
trabalho de Cabrita Reis tornou-se crucial para o entendimento da escultura a partir de
meados da década de 1980.
A ligação do escultor a Santo Tirso data de 2001, altura
em que a convite de Alberto
Carneiro, no âmbito do 6º
Simpósio de Escultura, concebeu uma peça para o acervo
do MIEC. Esta emblemática
escultura refere-se a uma temática que sempre esteve
presente ao longo da sua vasta obra - a “casa” -, e o modo
como o entendimento dessa
questão nos pode levar ao conhecimento mais aprofundado do pensamento e da prática deste artista.
Com efeito, na esmagadora maioria das obras, quase
todas inéditas, que Cabrita
Reis traz a esta exposição no
MIEC, perpassa um intrincado tecido de ideias e formas
que propõem ao espetador
uma descoberta ou mesmo
uma leitura em permanentes
cruzamentos e contaminações de materiais e objetos
de imediato reconhecimento
por qualquer pessoa. Estes
objetos, sendo abandonados
pelos seus possuidores, por
aparente perda de utilidade
imediata para os mesmos, são
atenta, obsessiva e criteriosamente recolhidos pelo artista no seu atelier, que ao sabor do tempo e da vontade,
lhes dá uma nova vida, plena
agora de significados, históricos, filosóficos, políticos e
também poéticos.
Pedro Cabrita Reis concebeu ainda, para o longo corredor do Museu Municipal Abade Pedrosa uma peça de
grandes dimensões, La grande table, na qual nos sugere

uma muito particular leitura/
descoberta/experiência do
atelier onde trabalha, desde
2006, em Lisboa, junto ao
Tejo.
A exposição inaugura na
sede do MIEC, dia 3 de julho,
pelas 19h30, e pode ser vista
até 22 de setembro. A entrada é gratuita.

A SABER...

Pedro Cabrita Reis
nasceu em Lisboa em
1956, cidade onde vive e
trabalha. Com reconhecimento internacional
consolidado, participou
em importantes exposições internacionais, tais
como na Documenta IX
em Kassel, em 1992, nas
21ª e 24ª Bienais de São
Paulo, respetivamente
em 1994 e 1998, e no
Aperto na Bienal de Veneza de 1995. Em 2003,
representou Portugal
na Bienal de Veneza e
em 2009 participou na
Xème Biennale de Lyon,
“The Spectacle of the
Everyday”.
O seu trabalho tem sido
exibido em exposições
organizadas por diversos
museus e centros de arte
um pouco por todo o
mundo, desde Londres,
Roma, Veneza, São
Paulo, Rio de Janeiro,
Hamburgo ou Toronto.
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Além dos escorregas haverá piscina para crianças e insufláveis gigantes

DIAS 4 E 5 DE AGOSTO, NA RUA DO PICOTO

Verão com escorrega gigante

P

elo segundo ano consecutivo, Santo Tirso
vai
transformar-se
num parque urbano
aquático. Nos dias 4 e 5 de
agosto, um escorrega gigante
vai atravessar a Rua do Picoto,
concretamente entre o troço
da Rua Comandante Eugénio

Miranda e a Rua Dr. Augusto
Rua Cardoso, prometendo fazer as delícias de miúdos e
graúdos.
Numa envolvência de muita música e diversão, o Water
Slide Summer vai funcionar
entre as 10h00 e as 19h00 e
contará com duas pistas para

deslizar com a família e os
amigos, piscina para crianças
e insufláveis gigantes. Neste
fim-de-semana inesquecível,
haverá ainda uma parede de
escalada e aulas de zumba,
muita música e DJ’s, acompanhados de animadores.
E para viver a experiência

mais refrescante do ano não
existe altura, nem idade mínima. É, no entanto, recomendável que, para deslizar sozinhos, os participantes tenham
entre 1,2 metros de altura ou
12 anos de idade, devendo
acompanhar-se, em caso contrário, de um adulto. Para es-

“Danças do Mundo” regressa a 22 de julho

Festival internacional está de regresso

A Praça 25 de Abril vai voltar a ser o palco daquele que é
considerado um dos maiores
festivais internacionais realizados na zona norte do país. O
“Danças do Mundo”, Festival
Internacional de Folclore, regressa a Santo Tirso dia 22 de
julho, pelas 21h30.
Grupos dos quatro cantos
do planeta vão juntar-se num
espetáculo único que mistura
culturas, amizade, alegria e tradição, promovido pela Câmara
de Santo Tirso em parceria
com a Associação Casa de

Gaia – Centro de Cultura, Desporto e Recreio de Argoncilhe.
Neste espetáculo, a dança tem
destaque enquanto expressão
artística representativa da cultura de um povo e da identidade social da cultura de cada
nação.
Entre os vários participantes estarão o Ballet Folclorico
Municipal Rancagua, do Chile
e o Utkarsh Dance Academy
LLP, da Índia. A representar o
Perú estará o Taller de Danzas
Folkloricas “Todas Las Sangres”, sendo a Rússia represen-

corregar no Water Slide não é
preciso saber nadar, já que a
zona de chegada tem menos
de 50 centímetros de água.
A entrada é livre. O acesso
à pista carece, no entanto,
da utilização de uma boia,
que pode ser adquirida no
recinto.

tada pelo “The Free Steppe”.
Presentes no evento estarão ainda o “Embers of Anatolia” Anadolu University Folklore Research Center, da Turquia,
o Folk Dance Group Tine
Rožanc, da Eslovénia e o KUD
PKB Korporacije da Servia.
Portugal também se fará representar no “Danças do Mundo”, com a atuação de dois grupos de folclore do concelho, o
Rancho Folclórico de S. Pedro
de Roriz e o Rancho Folclórico
de São Salvador de Monte
Córdova.
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SANTO TIRSO COM FUTURO

Grandes Planos: uma empresa
de jovens e de sucesso

D

a vontade de quatro jovens tirsenses
em “revolucionar o
mercado”, surgiu,
em 2011, a Grandes Planos.
Com sede em Santo Tirso, a
empresa é exemplo de referência no que toca ao empreendedorismo jovem, conseguindo, em apenas sete
anos, resultados de sucesso.
Amizade e trabalho andaram de mãos dadas desde o
início. Joel, um dos elementos
da Grandes Planos, tinha já
uma empresa na área dos audiovisuais e multimédia, juntamente com outro membro
que já não integra o grupo.
Luís e Miguel queriam criar
uma empresa na área da publicidade e propuseram a fusão, para que, juntos, pudessem trabalhar de forma mais
abrangente nas áreas dentro
da comunicação. À sociedade
juntou-se, mais tarde, Tiago
Silva, acrescentando, segundo
os colegas, “grande valor na
área da informática/programação”, pois trazia consigo
significativos conhecimentos
e experiência nessa área.
De start-up a empresa conceituada foram passos largos e
marcantes. A empresa iniciou
o seu trabalho na área da publicidade, com o intuito de se
tornar uma agência de comunicação. Especialista em identidade corporativa, branding,
design de logotipos, comunicação de marca, design de embalagem, web design, entre
outros, a Grandes Planos expandiu-se, posteriormente,
para uma software house, especializada na programação e
no desenvolvimento de software ao mais alto nível.
Desta forma, esta empresa
criativa e de espírito jovem, dá
cartas em duas áreas: publicidade, design e impressão digital; programação e desenvolvimento web.

Crescimento e
expansão

A Grandes Planos conta,atualmente, com 15 colaboradores, 70 por cento deles do
Município de Santo Tirso e
com uma média de idades a
rondar os 25 anos. O processo de recrutamento é, aliás,
frequente, sobretudo na área
da programação, em constante crescimento.
Mas não é por se tratar de
uma equipa jovem que a política de contratos temporários é utilizada. Joel, Luís,
Miguel e Tiago já viveram,
aliás, experiências de precariedade, querendo marcar o seu
negócio por um conceito de
emprego positivo. Na Grandes
Planos, 13 dos 15 funcionários
já fazem parte dos quadros da
empresa e outros dois frequentam um estágio profissional, mas, segundo garantem,
com as condições laborais dos
restantes colaboradores, nomeadamente no que diz respeito ao período de férias e
respetivos subsídios.
Atualmente, o volume de
negócios da empresa divide-se em 65 por cento e 35 por
cento nas áreas de programação e publicidade, respetivamente. Entre 2016 e 2017,
houve, aliás, um aumento de
cerca de 20 por cento no volume de faturação. Quanto ao
futuro, as ideias fazem jus ao
nome da entidade: a Grandes
Planos espera atingir o valor
de um milhão de euros de faturação anual e, consequentemente, duplicar o número de
postos de trabalho.
Da sua carteira de clientes
no que toca à área da programação, 90 por cento são empresas multinacionais internacionais, nomeadamente a
seguradora ZURICH, embora
estejam, no momento, a criar
condições para também dar
cartas no mercado nacional.

Prémio inovação
Nos – Categoria Pme

Aos bons resultados soma-se o reconhecimento. Em
2015, a Grandes Planos foi finalista do Prémio Inovação
NOS, na categoria PME, com
uma aplicação, a Broker App,
desenvolvida para seguradoras,
mas que pode ser facilmente
adaptada a outros mercados. A
aplicação antecipa as preferências dos clientes e ajuda os vendedores a ir ao encontro dessas
necessidades; na prática, através de algumas perguntas feitas ao comprador, a app orienta
o vendedor para o produto que
potencialmente mais interessará ao cliente.

QUEM SÃO OS ROSTOS
DA GRANDES PLANOS?
Joel Silva
31 anos

Curso Técnico de Produção
Audiovisual e Multimédia,
OFICINA, INA
CEO - Chief Executive Oﬃcer

Luís Gonçalves
27 anos

Curso Técnico de Comunicação/Marketing, Relações
Públicas e Publicidade,
OFICINA, INA
CPO (Chief Prodution Oﬃcer)

Miguel Miranda
28 anos

Curso Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas
Informáticos, OFICINA, INA
COO- Chief Operating Oﬃcer

Tiago Silva
28 anos

Licenciatura em Ciências
da Comunicação, ISMAI
CMO – Chief Marketing
Oﬃcer

www.cm–stirso.pt
/cmsantotirso
municipio– de –santo–tirso

