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NOTA: 
Nesta edição o Editorial 
do Presidente da Câmara 
de Santo Tirso foi substituído 
pela entrevista que se encontra 
nas paginas 04 e 05.
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Educação, saúde, investimento, juventu-
de, obras, ambiente e sustentabilidade. Um 
ano após a tomada de posse do atual exe-
cutivo camarário, segundo Joaquim Couto, 
“os resultados estão à vista”, com muitas 
das medidas do compromisso eleitoral cum-
pridas ou em execução.

“Há um extenso rol de medidas e proje-
tos já implementados que são do conheci-
mento público. Desde as políticas de edu-
cação alimentar, às consultas de medicina 
dentária, ao ciclismo vai à escola, ao plano 
municipal de desporto adaptado, à promo-
ção do uso da bicicleta, ao desenvolvimen-
to das competências digitais, à diminuição 
do desemprego e captação de novo inves-
timento, às obras de saneamento, no par-
que habitacional da Câmara, nos edifícios 

das escolas, nas ruas ou nos parques. Te-
mos trabalho feito em todas as áreas ao fim 
de um ano de mandato”, enumerou o presi-
dente da autarquia.

Perante os dados, “60 por cento do com-
promisso eleitoral em curso, 30 por cento já 
cumprido, e 10 por cento por iniciar”, apon-
tou Joaquim Couto, “só é possível estar sa-
tisfeito com o trabalho realizado”. “Este é o 
nosso segundo mandato, por isso é natural 
a velocidade de execução que conseguimos 
imprimir neste primeiro ano”, aludiu.

Durante a conferência de imprensa, o 
autarca elencou uma série de medidas que 
estão no terreno desde a tomada de pos-
se, a 21 de outubro de 2017. No campo das 
obras, destacou aquelas que já foram inau-
guradas, como a Via Panorâmica, a requa-

lificação da entrada da cidade – Rotunda 
de Timor Lorosae ao Juncal –, a beneficia-
ção da Avenida Abade Pedrosa e Rua do 
Bacelo, em S. Miguel do Couto, a interven-
ção na ponte Espírito Santo, entre Vila das 
Aves e S. Tomé de Negrelos, ou as ruas em 
terra que foram pavimentadas em Vilari-
nho. Mas também o Canil/Gatil Municipal 
que se encontra a funcionar, ou os milhões 
que têm sido investidos no parque escolar 
do concelho. 

Na área das obras em curso, Joaquim Cou-
to lembrou as que decorrem na Avenida Ma-
nuel Dias Machado, em Vila Nova do Cam-
po, na ligação do cemitério de Vilarinho a 
Paradela, no Parque Urbano de Geão ou no 
edifício que futuramente servirá de sede ao 
Tribunal do Comércio”. 

São três milhões de euros para requa-
lificar a Estrada Municipal (EM) 308, 
em Água Longa, e a ligação viária en-
tre a Reguenga e a Seroa. O anúncio 

foi feito pelo presidente da Câmara de San-
to Tirso, Joaquim Couto, numa conferência 
de imprensa que assinalou o primeiro ano 
de mandato do executivo: “São duas vias 
muito importantes para os moradores, mas 
também para a fixação de novas empresas, 
no caso de Água Longa”.

No início do próximo ano, revelou o au-
tarca, “lançaremos os concursos públicos 
para requalificação da EM 308, Água Lon-
ga, entre a EN105 e o limite do concelho, e 
para a requalificação da EM 558, que liga 
a freguesia da Reguenga ao município de 
Paços de Ferreira”. “Espero que estas duas 
obras, muito importantes para estas fre-
guesias e para o Município de Santo Tirso, 
possam estar concluídas em 2020”, referiu 
Joaquim Couto, no passado dia 22 de 
outubro.

Sobre a EM 318, o presidente da Câmara 
explicou que se trata de um investimento na 
ordem dos dois milhões de euros. Segundo 
o autarca, é uma obra que vai atingir dois 
objetivos: melhorar as condições de mobi-
lidade na zona residencial, nomeadamente 
entre a EN 105 e o cruzamento com a Rua da 
Gandra, e beneficiar as empresas instala-
das e que se possam vir a instalar a partir 
do cruzamento da Rua da Gandra até ao li-
mite do concelho.

“Vamos intervir numa via muito importan-

te, para que mais empresas se possam es-
tabelecer à volta da EM 318, uma vez que es-
ta estrada fica muito próxima do nó da A41, 
em Água Longa”, apontou Joaquim Couto.

Reguenga à Seroa
Outra das intervenções que vai avançar 

em 2019 será a requalificação da via que li-
ga a Reguenga à Seroa, Paços de Ferreira, 

num investimento a rondar um milhão de 
euros. Uma obra que “terá grande impacto 
na vida de muitas pessoas”, de acordo com 
o autarca, “que utilizam este trajeto nas des-
locações para o trabalho e regresso às suas 
casas". 

Os dois grandes investimentos, no valor 
global de três milhões de euros, foram anun-
ciados no dia em que se assinalou um ano 

após a tomada de posse do atual executivo 
camarário que cumpre, atualmente, o segun-
do mandato. “Vamos continuar a mudar San-
to Tirso e a apostar nas nossas freguesias 
e na requalificação das infraestruturas ro-
doviárias, não só para benefício da popula-
ção, mas também para potenciar a capta-
ção de investimento para o Município”, 
concluiu Joaquim Couto.

O executivo liderado por Joaquim Couto tomou posse a 21 de outubro de 2017 para um segundo mandato

Depois de um primeiro mandato 
durante o qual 60 por cento do orça-
mento municipal “esteve destinado 
aos apoios sociais”, o presidente da 
Câmara de Santo Tirso revelou que a 
aposta no betão e na coesão social 
situa-se, agora, “nos 50 por cento”. 
“Continuamos a ter e a defender 
amortecedores sociais. Contudo, e 
face ao crescimento que o país e o 
Município atravessam, consideramos 
que podemos alargar o investimento 
às obras e, nesse sentido, o orçamen-
to municipal tem dado igual destaque 
às duas”, aludiu Joaquim Couto, 
presidente da autarquia.

BETÃO E SOCIAL

Compromisso eleitoral tem 60% das medidas em curso

Câmara assinala primeiro ano de mandato com anúncio de investimento em freguesias

Três milhões para obras
em  Água Longa e Reguenga
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Que avaliação faz deste primeiro 
ano de mandato?
Este é, naturalmente, um mandato de 
continuidade, como sempre disse quando 
me recandidatei. Quando assumi a Câma-
ra Municipal em 2013, o contexto econó-
mico e social exigiu um grande esforço 
na área da Coesão Social. Essa foi a nos-
sa prioridade, ajudar as pessoas. Imple-
mentámos uma série de amortecedores 
sociais para ajudar as famílias durante o 
período crítico da crise. O passe escolar 
gratuito para todos, a abertura das canti-
nas durante as férias, o programa Mimar 
para ocupação das crianças durante as 
interrupções letivas, as vacinas gratuitas 
para bebés, são uma pequena amostra 
do que executámos e temos atualmente 
no terreno a nível de políticas sociais. 
Fruto desse trabalho, fomos reconhecidos 
como Município Amigo das Famílias, pelo 
Observatório das Autarquias Familiar-
mente Responsáveis, o que muito me 
orgulha. Entretanto, estando essa parte 
social estabilizada, pudemos começar a 

redirecionar o investimento para outras 
áreas, nomeadamente ao nível das in-
fraestruturas. É isso que temos estado a 
fazer. Temos conseguido cumprir com os 
objetivos a que nos propusemos, temos 
muita obra pronta e muita obra no terre-
no, e nesse sentido a avaliação que faço 
é francamente positiva.

Onde está a ser feito o 
investimento? 
Em obras estruturantes para o Muni-
cípio. Em janeiro, arrancámos com um 
importante investimento de 5 milhões de 
euros em saneamento, abrangendo 17 
localidades, o que irá permitir atingir uma 
taxa de cobertura de cerca de 90 por 
cento do concelho. Depois ao nível da 
rede viária temos várias intervenções de 
monta. Dentro em breve vamos inaugurar 
a requalificação do Nó do Barreiro, uma 
obra muito importante na medida que 
soluciona um problema de trânsito grave 
na EN105, uma estrada com um grande 
fluxo de trânsito diário, que liga Santo 

Tirso a Guimarães. Também já arrancou 
outra obra fundamental, a reformulação 
do Nó de Frádegas que vai beneficiar 
os acessos à cidade, na entrada pelo 
Mosteiro de S. Bento. E depois temos 
aquelas que, certamente, serão as obras 
que terão mais impacto visual, as que 
estamos a fazer no âmbito do Plano Mu-
nicipal de Mobilidade. Reformulámos uma 

das principais entradas da cidade, desde 
o Juncal até à Praça Camilo Castelo 
Branco, estamos a construir 20 quilóme-
tros de ciclovia e acabámos de inaugurar 
a Via Panorâmica, que transformou por 
completo a circulação junto à Fábrica 
de Santo Thyrso, dando continuidade 
à aproximação da cidade ao rio. Todas 
estas intervenções têm como objetivo de-
volver cada vez mais, e paulatinamente, o 
espaço público às pessoas e aumentar a 
qualidade de vida 
 
Porquê esta aposta assumida na 
mobilidade?
É, essencialmente, uma questão de 
sustentabilidade, de futuro. A questão 
da mobilidade é, nos dias que correm, 
crucial para a qualidade de vida da 
população. O paradigma da modernidade 
é que as cidades devem ser pensadas 
em função das pessoas, para que estas 
possam usufruir do espaço público. Daí 
a reformulação que estamos a fazer nas 
principais praças do centro da cidade, 

Joaquim Couto considera que a aposta na mobilidade é uma questão de futuro

EM JANEIRO, 
ARRANCÁMOS COM UM 
IMPORTANTE INVESTIMENTO 
DE 5 MILHÕES DE EUROS 
EM SANEAMENTO”.

Primeiro ano de mandato do presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Joaquim Couto

“Queremos 
aumentar 
a qualidade 
de vida 
das pessoas”
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no sentido de dar primazia ao peão e a 
outros meios de mobilidade amigos do 
ambiente, como a bicicleta. 

Há quem o acuse de querer 
descaraterizar a principal 
praça da cidade. É uma crítica 
fundamentada?
Não é, e é uma crítica que atribuo, acima 
de tudo, ao facto da mudança, qualquer 
que seja, ser mal aceite pelas pessoas. 
Naturalmente, temos consciência do valor 

patrimonial e arquitetónico do centro 
histórico e o objetivo não passa por o des-
caraterizar. O que não quer dizer que não 
se possa mexer. O objetivo é arranjar uma 
solução adaptada ao plano de mobilidade 
que temos em curso. E, para isso, fomos 
ouvir a população, promovemos sessões 
de esclarecimento com o objetivo de ouvir 
a opinião de todos e ter em consideração 
as diferentes ideias. Neste momento, 
temos uma excelente equipa técnica a 
estudar a melhor solução para a requalifi-
cação do Largo Coronel Baptista Coelho.

Nos últimos anos, o turismo tem 
dado um grande contributo para o 
crescimento económico nacional. 
Esse impacto positivo também está 
a ser sentido em Santo Tirso?
Completamente e a prová-lo está o facto 
de, entre o início e o fim do último man-
dato, ou seja, entre 2013 e 2017 o número 
de atendimentos na Loja Interativa de 
Turismo subiu cerca de 60 por cento. 
Hoje em dia, já não somos conhecidos 
apenas pelos jesuítas. A nossa estratégia 
tem passado por promover Santo Tirso 
enquanto capital da escultura contem-
porânea. Desde a inauguração da sede 
do Museu Internacional de Escultura 
Contemporânea (MIEC), há dois anos, 
que é mais fácil fazer essa promoção, 
pelo simples facto de o próprio edifício, 
da coautoria dos arquitetos Siza Vieira e 
Souto de Moura, ser uma atração turís-
tica. Temos também uma programação 

regular no MIEC de grande qualidade. Só 
durante este último ano conseguimos 
ter exposições inéditas de artistas como 
o Pedro Cabrito Reis ou o Jorge Molder. 
Inaugurámos há dias mais uma exposição 
muito importante, da Fernanda Fraga-
teiro. E depois tem também contribuído 
todo um vasto calendário de eventos, 
culturais, ou mesmo desportivos, que 
é trabalhado a pensar na dinamização 
económica do concelho. No próximo mês, 
por exemplo, promovemos a exposição 
internacional de presépios. Um evento 
que é já uma marca do nosso concelho, 
que vai na XII edição, e que todos os 
anos atrai muitos visitantes.

A que nível é que se sente essa 
dinamização económica do 
concelho?
Felizmente, a vários níveis. Sentimos no 
aumento de turistas, no número de em-
presas criadas, no aumento dos postos 
de trabalho ou mesmo nos valores do 
investimento no concelho. Temos várias 
empresas a sair de municípios vizinhos 

e a instalar-se em Santo Tirso, como por 
exemplo a cadeia alemã Lidl, que está a 
instalar no nosso Município o centro de 
distribuição e logística, num investimento 
de 70 milhões de euros. E depois temos 
outro indicador que é para nós muito 
importante que é o de que as nossas 
empresas continuam a investir. Temos 
mais de 100 projetos aprovados pelos 
programas de financiamento “Compete 
2020” e “Norte 2020”, representando 
um investimento total em Santo Tirso de 
quase 135 milhões de euros. Sendo que 
a nossa expetativa é que estes números 
possam continuar a crescer. 

O Gabinete de Dinamização 
Económica tem desempenhado 
um papel importante a nível de 
captação de investimento?
Tem sido fundamental. O Invest Santo 
Tirso tem desenvolvido um trabalho 
de grande proximidade com o tecido 
empresarial e tem conseguido captar 
novo investimento para o concelho. 
Desenvolvemos o estatuto de “empresa 

de interesse municipal” que se traduz 
num pacote atrativo de incentivos. Não 
só de incentivos fiscais, com a redução 
ou isenção de impostos como IMT, IMI, 
Derrama, taxas associadas ao licencia-
mento e à construção, mas também um 
acompanhamento prioritário, no sentido 
de “desburocratizar” todo o processo de 
investimento. 

De que mais se orgulha no trabalho 
que tem desenvolvido?
Orgulho-me, acima de tudo, de trabalhar 
para todos. Somos Município Amigo das 
Famílias mas também somos Município 
Amigo das Empresas. Temos apostado 
muito nos jovens, quer a nível de dina-
mização de eventos como o Santo Tirso 
a Cores, o Festival Sonoridades, entre 
muitos outros, como também nos apoios 
escolares, com a atribuição de bolsas de 
estudo para o ensino superior ou mesmo 
a outros níveis como acontece com a Ca-
sa da Juventude, que estamos a projetar. 
Mas ao mesmo tempo não esquecemos 
os mais velhos. Continuamos a alargar 

o programa Santo Tirso Ativo, que neste 
momento promove a atividade física junto 
de mais de mil seniores do nosso conce-
lho. Recentemente, lançámos um pro-
grama de boccia sénior que já está a ser 
dinamizado junto das IPPS do concelho. E 
depois estamos a ser pioneiros em vários 
projetos da área da saúde. Já temos a 
funcionar no nosso concelho consultas 
de medicina dentária na Unidade de 
Saúde de S. Martinho do Campo, medida 
que vamos alargar ao Hospital de Santo 
Tirso. Temos também a funcionar desde 
o início do ano um programa de alimen-
tação saudável nas cantinas de todos os 
estabelecimentos de ensino do pré-esco-
lar e do 1º ciclo do concelho, medida que 
está a ser alargada ao resto país. 

O presidente da Câmara recorda o pioneirismo em projetos na área da Saúde

ORGULHO-ME, ACIMA DE TUDO, 
DE TRABALHAR PARA TODOS”.

JÁ NÃO SOMOS 
CONHECIDOS APENAS 
PELOS JESUÍTAS. 
O MIEC É UMA 
REFERÊNCIA NACIONAL 
E INTERNACIONAL”.

O PARADIGMA DA 
MODERNIDADE É QUE 
AS CIDADES DEVEM SER 
PENSADAS EM FUNÇÃO DAS 
PESSOAS, PARA QUE ESTAS 
POSSAM USUFRUIR DO 
ESPAÇO PÚBLICO”.
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A Câmara Municipal de 
Santo Tirso já tem onli-
ne o geoportal Santo Tir-
so Go Business, uma 

plataforma de inscrição e utiliza-
ção totalmente gratuitas, que 
possibilita a localização, identi-
ficação e caraterização das em-
presas existentes e das áreas dis-
poníveis para construção e 
investimento.  O objetivo é criar 
uma rede empresarial digital 
georreferenciada e contribuir, 
uma vez mais, para a promoção 
económica do concelho. 

A plataforma Santo Tirso Go 

Business carateriza-se pela inte-
ratividade e facilidade de utiliza-
ção, permitindo que proprietá-
rios, agentes imobiliários e 
demais atores económicos adi-
cionem diretamente novos espa-
ços, negócios e informações.  “Es-
te é mais um mecanismo de apoio 
a empreendedores e novos inves-
timentos”, explicou o vice-presi-
dente da Câmara de Santo Tirso, 
Alberto Costa, na sessão pública 
de apresentação da plataforma, 
que decorreu a 26 de setembro. 
O Santo Tirso Go Business, acres-
centou, “incrementa a notorieda-

de do Município junto dos inves-
tidores, nomeadamente 
internacionais, ao facilitar e ace-
lerar a procura de espaços”.

A ferramenta posiciona-se 
também como um instrumento 
facilitador da tomada de decisão 
política no que concerne ao in-
vestimento em infraestruturas de 
apoio e acessibilidades, ao per-
mitir uma observação e análise 
rigorosa das dinâmicas empresa-
riais locais e concelhias.

Através do INVEST Santo Tir-
so, a Câmara Municipal tem dina-
mizado diversas iniciativas e 

ações de promoção do desenvol-
vimento económico do concelho 
e de atração de investimento ex-
terno. Santo Tirso vive, atualmen-
te, um dos períodos de maior ful-
gor económico das últimas 
décadas. Desde 2015, ano de cria-
ção do INVEST Santo Tirso, o vo-
lume de exportações aumentou 
27,95 por cento, num crescimen-
to que supera o registado pela 
Área Metropolitana do Porto e a 
média nacional. A taxa de desem-
prego atingiu, em junho, o valor 
mais baixo da última década, ci-
frando-se nos 7,65 por cento.

Um dia inteiramente dedicado aos 
jovens e ao setor criativo. Foi assim, 
no passado dia 16 de outubro, na Fá-
brica de Santo Thyrso, com a realiza-
ção do Open Day do programa Atlan-
tic Youth Creativa Hubs (AYCH). O 
objetivo passou por proporcionar aos 
jovens diversas oportunidades para 
desenvolverem o seu potencial criati-
vo e empreendedor.     

A Câmara Municipal de Santo Tirso, 
através do INVEST Santo Tirso, é o re-
presentante português no projeto eu-
ropeu AYCH, uma parceria internacio-
nal que tem como principal objetivo 
desenvolver novas abordagens e inter-
venções nos serviços de apoio aos jo-
vens em toda a área do espaço atlân-
tico no setor criativo. 

Foi neste contexto que surgiu o AYCH 
Open Day, uma iniciativa dedicada à 
cultura, empreendedorismo e criativi-
dade, na qual os jovens participantes 
puderam usufruir da participação em 
diversos workshops, desde fotografia, 
ao design de moda, técnicas de design 
thinking ou marketing digital. 

O evento contou ainda com uma me-
sa redonda acerca do futuro do em-
preendedorismo no setor, que incluiu 
um prestigiado leque de oradores, en-
tre os quais o presidente da Modatex, 
José Manuel Castro, e especialistas da 
Universidade do Minho, ESMAE, ESAD 
e ESAP.  Houve ainda espaço para a 
realização de performances criativas 
na área da música e da moda. 

Contando com a participação de 
uma prestigiada rede de parceiros na 
área do ensino das artes e indústrias 
criativas, o evento proporcionou aos 
participantes uma primeira oportuni-
dade de contacto com um programa 
que poderá representar a plataforma 
ideal para desbloquearem o seu poten-
cial criativo e empreendedor.

O projeto AYCH conta com 13 par-
ceiros, oriundos de Portugal, Espanha, 
França e Reino Unido. Vocacionado 
para a promoção do empreendedoris-
mo e emprego jovem, o programa ofe-
rece aos participantes múltiplas ini-
ciativas para desenvolveram as suas 
competências, desde a realização de 
estágios internacionais e programas 
de incubação, à participação em wor-
kshops e desafios competitivos 
empreendedores.

João Sousa enfrentou, aos 18 
anos, o maior desafio da sua (ain-
da) curta carreira. O jovem de 
Santo Tirso arrecadou o 1º lugar 
no concurso “Novos Criadores 
PFN”, garantindo assim a oportu-
nidade de integrar o Espaço 
Bloom do Portugal Fashion. A Câ-
mara de Santo Tirso, através do 
projeto Atlantic Youth Creative 
Hubs (AYCH), aprovado pelo IN-
TERREG Espaço Atlântico, apoiou 
a participação do designer nes-

ta prestigiada montra de jovens 
talentos.

“O cubo tornou-se o meu pe-
queno atelier”, explica João Sou-
sa, que desde julho desenvolve a 
sua coleção, “Filhos do Lago”, 
num dos cubos da Incubadora de 
Moda e Design (IMOD) da Fábri-
ca de Santo Thyrso. Na IMOD, João 
encontra “as condições ideais pa-
ra trabalhar as peças, desde as 
máquinas de fiação e tecelagem, 
às mesas de modelação”. A sua 

coleção, de inspiração asiática, 
representa uma viagem a Myan-
mar e à cultura dos pescadores 
Intha e “o apoio da Câmara Muni-
cipal foi fundamental para a con-
cretização da coleção”, assume. 
Através do projeto Atlantic Youth 
Creative Hubs (AYCH), parceria 
transnacional para a promoção 
do empreendedorismo e empre-
go jovem no setor criativo, o Mu-
nicípio de Santo Tirso apoiou a 
participação do designer no Es-

paço Bloom, no Portugal Fashion, 
que se realizou a 18 de outubro, 
na Alfândega do Porto.  

Para o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Joaquim Couto, “as 
indústrias criativas, em particu-
lar a moda, fazem parte da iden-
tidade e da história do Município”. 
“Queremos, por isso, fomentar o 
aparecimento e crescimento de 
novos talentos, que continuem o 
processo de reinvenção e moder-
nização do setor têxtil”, alude.

O vice-presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, na apresentação da plataforma

João Sousa participou pela primeira vez no Portugal Fashion

Câmara apoia jovem designer

Jovens 
e indústrias
criativas 
na Fábrica

Plataforma Santo Tirso Go Business digital totalmente gratuita

Geoportal para atrair 
investidores
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J á está no terreno a nova edi-
ção do Orçamento Participa-
tivo Jovem (OPJ) de Santo Tir-
so. A partir deste ano, os 

jovens participam diretamente na 
eleição da proposta vencedora. 
Até 5 de novembro decorrem as  

candidaturas.
Os jovens entre os 12 e os 30 

anos têm até dia 5 de novembro 
para apresentar as propostas à no-
va edição do Orçamento Participa-
tivo Jovem. A partir de agora, o OPJ 
passa a envolver os jovens nas vá-

rias fases do processo. Todas as 
propostas submetidas, que pas-
sem com sucesso nos critérios da 
Comissão Técnica de Apoio e Aná-
lise, ficarão disponíveis para vota-
ção através da plataforma www.
opjst.cm-stirso.pt. Cada jovem, en-

tre os 12 e os 30 anos, residente 
ou estudante no concelho, poderá 
votar uma única vez, tendo de, obri-
gatoriamente, escolher duas pro-
postas diferentes. A votação das 
propostas finalistas irá decorrer 
entre 5 e 23 de dezembro.

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Joaquim 
Couto, o novo modelo de OPJ vem 
trazer maior transparência a todo 
o processo de candidatura. “O Or-
çamento Participativo Jovem é uma 
iniciativa que tem tido enorme su-
cesso. Por causa deste projeto, te-
mos hoje espaços muito importan-
tes, como a Praia Urbana, que 
permitiu trazer uma nova dinâmi-
ca à cidade. O que pretendemos 
com as alterações agora introdu-
zidas é aprofundar a democracia 
de todo o processo, envolvendo os 
nossos jovens na tomada decisão 
e permitindo que decidam a pro-
posta vencedora”, explica.

Projetos vencedores
Promovido pela autarquia, o OPJ 

tem vindo a aumentar, de ano pa-
ra ano, o número de participantes, 
tendo contado em 2017, com a par-
ticipação de mais de 1500 jovens. 

A recuperação dos lavadouros 
de Monte Córdova, a construção da 
Praia Urbana, a criação de uma sa-
la snoezelen e dinamização de um 
programa de deporto adaptado e 
ainda a construção da Horta Urba-
na foram, retrospetivamente, os 
projetos vencedores desde que o 
OPJ foi implementado, em 2014.

A iniciativa tem como objetivo 
reunir opiniões e contributos da po-
pulação jovem do concelho, permi-
tindo adequar as políticas públicas 
municipais às suas necessidades 
e perspetivas, sendo o orçamento 
disponível de 120 mil euros.

Toda a informação sobre o OPJ 
pode ser consultada na platafor-
ma www.opjst.cm-stirso.pt.

Uma distinção “mais do que me-
recida”. Foi assim que o presiden-
te da Câmara de Santo Tirso, Joa-
quim Couto, descreveu a cerimónia 
de homenagem a Sobrinho Simões, 
presidente do Ipatimup – Institu-
to de Patologia e Imunologia Mo-
lecular da Universidade do Porto, 
que decorreu a 28 de setembro na 
Fábrica de Santo Thyrso.  

“Temos dado um grande desta-
que à questão da saúde no nosso 
Município, e foi neste contexto que 
surgiu a segunda edição do «Su-
cess Full Saúde» e a ideia de ho-
menagear um homem que tanto 
tem feito na área da investigação”, 
sublinhou Joaquim Couto.

Tendo como tema “O sucesso 
está na prevenção”, o momento foi 
ainda de reflexão alargada sobre 
a prevenção na área do cancro, 
contando com um vasto painel de 
participantes, entre os quais Elisa-
bete Weiderpass, a nova Diretora-
-Geral da IARC – International 
Agency for Research on Cancer – 

agência da Organização Mundial 
de Saúde que lidera a nível mun-
dial a investigação em cancro.

O painel de oradores contou 
ainda com a vice-presidente do 
Ipatimup, Raquel Seruca, o basto-
nário da Ordem dos Médicos, Mi-
guel Guimarães, o presidente da 
Liga Portuguesa contra o Cancro, 
Vítor Veloso, o presidente do IPO 
do Porto, José Laranja Pontes, e o 
presidente da Câmara do Porto, 
Rui Moreira.

Fundador e diretor Ipatimup des-
de a sua criação em 1989 e mem-
bro da Comissão Diretiva do Insti-
tuto de Investigação e Inovação em 
Saúde da Universidade do Porto 
(i3S), Manuel Sobrinho Simões foi 
professor Catedrático de Anatomia 
Patológica na Faculdade de Medi-
cina do Porto e chefe de serviço no 
Hospital de São João. No seu per-
curso, lecionou também na Facul-
dade de Medicina da Universidade 
de Zhengzhou e em cerca de 30 uni-
versidades e institutos de oncolo-

gia europeus, norte-americanos, 
latino-americanos e asiáticos.

No seu currículo constam vários 
prémios nacionais e internacionais, 
entre os quais o Prémio Pessoa 
(2002). Foi igualmente agraciado 

com o título de Comandante e 
Grande Oficial da Ordem Real da 
Noruega (2003 e 2010) e com a 
Grã-Cruz da Ordem do Infante D. 
Henrique (2004). Em 2012, Manuel 
Sobrinho Simões recebeu a meda-

lha de serviços distintos do Minis-
tério da Saúde grau ouro e, em 
2017, o Prémio de Mérito da Com-
petência em Gestão dos Serviços 
de Saúde atribuído pela Ordem dos 
Médicos.

Sobrinho Simões com o presidente da Câmara de Santo Tirso

As sessões de esclarecimento sobre as novas regras do OPJ já estão a decorrer nas escolas

Jovens passam a decidir 
vencedor do OPJ

Uma “justa” homenagem a Sobrinho Simões
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Santo Tirso é um dos primeiros muni-
cípios do país a colocar no terreno 
o programa “O Ciclismo vai à esco-
la”, numa parceria entre a Câmara e 

a Federação Portuguesa de Ciclismo. Duran-
te este ano letivo, os alunos do 3º e 4º anos 
de escolaridade das escolas do concelho 
vão aprender a andar de bicicleta. “Esta é 
uma forma de promover um estilo de vida 
ativo junto dos mais pequenos”, defende o 
presidente da autarquia, Joaquim Couto.

Cerca de 1000 alunos dos 3º e 4º anos 
das escolas de Santo Tirso vão aprender a 
andar de bicicleta, com o programa “O Ci-
clismo vai à escola”, durante o próximo ano 
letivo. O projeto arrancou a 8 de outubro, na 
Escola Conde S. Bento, com o objetivo de 
“combater o sedentarismo” e “dar ferramen-
tas” aos mais novos para olhar para a bici-
cleta como um futuro meio de transporte.

De acordo com o presidente da Câmara, 
Joaquim Couto, que assinalou o arranque 
deste programa, Santo Tirso “apresenta um 
enorme potencial para a prática do ciclis-
mo”, não só no contexto desportivo, mas 
também do ponto de vista “recreativo e quo-
tidiano”. Por isso, apontou, “a bicicleta de-
ve ser vista como um meio de transporte, 

ecológico e económico”, que “deve ser 
fomentado”.

A Câmara de Santo Tirso “tem em marcha 
um Plano Municipal de Mobilidade que pre-
tende criar cerca de 20 quilómetros de ci-
clovia. Mas este trabalho de sensibilização 
para a utilização da bicicleta tem de come-
çar a ser feita junto dos mais novos e é isso 
que pretendemos fazer com este projeto”, 
explicou o autarca.

Aprender
Valorizando o papel da Câmara de San-

to Tirso na promoção do uso da bicicleta, o 
presidente da Federação Portuguesa do Ci-
clismo, Delmino Pereira, revelou que este é 
um dos primeiros municípios do país a avan-
çar com o projeto “O Ciclismo vai à escola”. 
“Queremos incentivar a prática do ciclismo, 
envolvendo a população, as instituições pú-
blicas e privadas em todo o território nacio-
nal. Santo Tirso é pioneiro ao colocar no ter-
reno este programa”, realçou, dando conta 
que se pretende “maximizar o potencial des-
portivo e social do ciclismo”, ao mesmo que 
tempo que “se promove o exercício físico e 
estilos de vida mais saudáveis”. 

Ainda segundo Delmino Pereira, há um ele-
vado número de crianças que “nunca apren-
deram a andar de bicicleta”, pelo que esta ini-
ciativa “é fundamental” para que o ciclismo 
possa ser praticado ao longo da vida. 

Para além de aprender a andar de bici-
cleta, o programa “O Ciclismo vai à escola” 
aborda ainda questões relacionadas com a 
segurança rodoviária, nomeadamente si-
nalética e regras de condução. Mobilizados 
para o efeito estão quatro técnicos, dois pro-
fessores e dois técnicos de desporto.

No âmbito do Dia Mundial da Alimenta-
ção, a Câmara de Santo Tirso promoveu a 
apresentação do programa “Crescer para 
Cima”. Destinado aos alunos do pré-esco-
lar e 1º ciclo, o programa inclui ações de 
showcooking, promoção de exercício físico 
e ainda sessões de sensibilização destina-
das aos pais.

Comer mais fruta e legumes, beber água 
em vez de sumo, evitar as batatas fritas. Es-
ta foi a mensagem mais repetida aos alunos 
da Escola do Bom Nome, em Vila das Aves, 
onde decorreu a apresentação do programa 
“Crescer para Cima”, no dia 16 de outubro. 

“Escolhemos este nome porque uma das 
principais metas do programa é, precisa-
mente, o combate à obesidade infantil. Co-
mo se costuma dizer, nós somos aquilo que 
comemos, daí ser tão importante ensinar 
as crianças a comer bem, porque é de pe-
quenino que se consegue incutir hábitos 
saudáveis e atuar ao nível da prevenção”, 
explicou o presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Joaquim Couto. 

Inserido no âmbito da Estratégia Integra-
da para a Promoção da Alimentação Saudá-
vel, o programa visa incentivar o consumo 
alimentar adequado de hortofrutícolas, pro-
mover a qualidade nutricional dos almoços 
e lanches escolares e melhorar o estado nu-
tricional e de atividade física das crianças.

Para motivar os mais novos a fazerem as 
melhores opções na hora de comer, foi cria-
da uma mascote inspirada numa cenoura, o 
“Esticadinho”, que no Dia Mundial da Ali-
mentação distribuiu cadernetas. A partir de 
novembro, todos os alunos do pré-escolar 
e 1º ciclo vão poder “colecionar” autocolan-
tes sempre que levarem um lanche saudá-
vel para a escola.

Paralelamente, com o apoio de nutricio-
nistas, começaram a ser promovidos sho-
wcookings e vão avançar, em todas as es-
colas, sessões de sensibilização destinadas 
aos pais.

Município é um dos primeiros do país a aderir ao “Ciclismo vai à escola”

A BICICLETA DEVE  
SER VISTA COMO UM MEIO  
DE TRANSPORTE.”
Joaquim Couto

Crianças aprendem  
a andar de bicicleta 

“Esticadinho” 
chega 
às escolas
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A Fábrica de Santo Thyrso acolheu, 
no dia 12 de outubro, a Gala IN-
VEST Santo Tirso. O evento teve 
como mote a celebração do tercei-

ro aniversário do Gabinete de Dinamização 
Económica, no qual a Câmara Municipal ho-
menageou as empresas distinguidas como 
PME Líder e Excelência pelo IAPMEI, bem 
como as que receberam o estatuto de Pro-
jeto de Interesse Municipal. Na sua inter-
venção, o presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Joaquim Couto, anunciou a criação 
do Conselho Empresarial Estratégico, ór-
gão consultivo composto por empresários 
do Município e entidades parceiras.

“Queremos ouvir o pequeno, médio e 
grande empresário”, explicou Joaquim Cou-
to. O Conselho Empresarial Estratégico tem 
caráter consultivo e nasce com o objetivo 
de “auscultar as necessidades das empre-
sas e adaptar as políticas públicas a es-
tas”, pretendendo incluir instituições, em-
presários, unidades de ensino e parceiros 
considerados fundamentais para o desen-
volvimento económico do concelho. 

Como homenagem a um dos maiores em-
presários do Município, Joaquim Couto ga-
lardoou o Comendador Machado Ferreira, 
fundador e presidente do conselho de ad-
ministração da Intraplás, como o primeiro 

Conselheiro Empresarial Estratégico do Mu-
nicípio de Santo Tirso. A empresa, uma das 
maiores do país no setor dos polímeros, ce-
lebra 50 anos de atividade e conta com um 
volume de negócios superior a 110 milhões 
de euros e exportação para mais de 20 
mercados.

No evento, o Município de Santo Tirso 
entregou os votos de louvor às empresas 
do concelho distinguidas como PME Líder 
e PME Excelência pelo IAPMEI, no ano de 
2017. No total, foram 53 PME Líder e 19 PME 
Excelência, o valor mais alto de sempre em 
Santo Tirso. Números que refletem o cres-
cimento económico do Município, impul-
sionado pelas mais de 1000 empresas cria-
das nos últimos cinco anos, e visível no 
crescimento de 30 por cento do volume de 
exportações, na redução de 59 por cento 
da taxa de desemprego e na subida acen-
tuada do poder de compra concelhio.

Foram ainda distinguidas as empresas 
que receberam o estatuto de “Projeto de In-
teresse Municipal”. No total, foram já perto 
de 30, entre as quais multinacionais alemãs, 
francesas e espanholas, as que beneficia-
ram deste estatuto, que lhes garante aces-
so a um corredor verde de aceleração e des-
burocratização de processos e a incentivos 
fiscais ao nível dos impostos, taxas e licen-
ças. No total, estas empresas já represen-
taram um investimento superior a 160 mi-
lhões de euros e criaram mais de 600 postos 
de trabalho. O Município de Santo Tirso já 
abdicou de mais de 10 milhões de euros a 
favor das empresas e das famílias.

Comendador Machado Ferreira é o primeiro membro deste conselho consultivo

Empresas consideradas PME Líder

Empresas com o estatuto de Projeto de Interesse Municipal

Empresas consideradas PME Excelência

QUEREMOS OUVIR 
O PEQUENO, MÉDIO 
E GRANDE EMPRESÁRIO.”
Joaquim Couto

Primeira gala do INVEST Santo Tirso serviu para homenagear empresários do Município

Câmara lança conselho 
empresarial estratégico
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Que avaliação já é possível fazer 
deste segundo mandato como 
presidente de Junta?
Este é, um mandato dominado pelo senti-
do de responsabilidade acrescida. Sentir 
que uma esmagadora maioria dos negre-
lenses confia em nós o desenvolvimento 
da nossa terra, deixa-nos dominados por 
um verdadeiro sentido de missão! É por 
isto que o início deste segundo mandato 
fica marcado pela conclusão de todos 
os projetos levados a cabo no mandato 
anterior, e que certamente se traduzem 
numa efetiva melhoria da comodidade 
de todos! Para além disto, e realçando 
que apenas o ‘’poço do desenvolvimen-
to’’ serve de metáfora e de inspiração 
a este executivo, destaco que, durante 
este último ano, já foi iniciado, através da 
Câmara, o alargamento da rede de sanea-
mento. Melhorámos, também, as infraes-
truturas do cemitério, de forma a facilitar 
o acesso a pessoas com mobilidade 
reduzida, efetivámos o alargamento da 
Travessa do Souto da Ponte, adjudicámos 
a intervenção na Rua Alberto Pimentel e 
aperfeiçoámos a organização e funcio-
namento do posto dos CTT. Simultanea-
mente, continuamos a dar sentido a uma 
política de proximidade, onde o diálogo 
com a Câmara Municipal impera e a ação 
social é prioridade constante.

Quais os objetivos até ao final  
do mandato?
O nosso executivo vê sempre cada final 
de mandato como uma meta, onde o 
que de verdade importa é o legado que 
deixamos. Assim sendo, e de forma a 
honrarmos a nossa palavra e a confiança 
depositada em nós, temos como objetivo 
cumprir, na totalidade, o nosso manifesto 
eleitoral, superando-o e chegando muito 
mais longe. Nesta linha de ideias, será 
apresentado e concretizado um projeto 
inovador e que fará a diferença no dia-
-a-dia de todos nós e que permitirá que 
Negrelos continue na vanguarda do de-
senvolvimento, tal como aconteceu com 
a ainda badalada, para aqueles que se 
prendem à crítica destrutiva, rotunda do 
Barreiro. Estou a referir-me ao novo aces-
so ao centro escolar! A par de tudo isto, 
a Câmara de Santo Tirso irá avançar com 

a construção da “rotunda do Autoni”, re-
solvendo os problemas associados a esta 
que é uma artéria fundamental ao acesso 
à nossa terra. Por outro lado, lutaremos 
para que o nosso repto seja concreti-
zado, acabando com todas as ruas em 
terra que ainda existem, requalificando, 
simultaneamente, os perfis de ruas como 

a da Devesa e a de Sã Maria de Alberga-
ria. Por fim, tendo em conta que todas as 
decisões que tomamos têm como único 
objetivo o progresso e o desenvolvimento 
real das potencialidades da nossa vila, 
com o essencial e permanente apoio da 
Câmara Municipal, será requalificada a 
Rua do Espírito Santo, privilegiando-a 
como um dos acessos ao futuro Parque 
do Verdeal, ou como prefiro identificar, 
Parque Inter-Freguesias, que acrescentará 
ainda mais vida a Negrelos. Ao longo dos 
próximos anos, faremos uso do irónico 
título que nos foi atribuído, ‘’campeões 
do diálogo’’, mantendo, como até então, 
a proximidade com a comunidade, pois 
só assim é possível valorizar o associati-
vismo e incrementar medidas efetivas e 
coerentes no que confere à ação social.  

Quais as potencialidades da União 
de Freguesias?
A nossa freguesia tem várias potenciali-
dades e, por isso, é para nós motivo de 
muito orgulho. Para além de estar inseri-
da num Município em constante desen-
volvimento, amigo das famílias, amigo do 
ambiente e, principalmente, próximo dos 
munícipes, é dotada de uma excelente lo-
calização geográfica. Por outro lado, em 
Negrelos vivemos rodeados de história, 
e a cada virar da esquina encontramos 
importantes marcos culturais.  

Acordamos rodeados por paisagens que 
nos garantem uma vida tranquila e em to-
tal oposição à azáfama diária sentida na 
cidade, o que é um motivo mais do que 
válido para que muitos a vejam como um 
verdadeiro refúgio, aliando-se a tudo isto 
uma fantástica gastronomia. Pelas nos-
sas ruas, sente-se uma verdadeira paixão 
pela terra e por todas as associações que 
procuram, sempre, dignificar e levar mais 
longe o nome de Negrelos. 

Enquanto presidente de junta, qual 
o convite que deixa aos leitores?
Deixo como mensagem final, um apelo a 
todos para que visitem Negrelos e para 
que comprovem o que de melhor a nossa 
terra tem para oferecer! Estou convicto 
de que não sairão defraudados, pois, 
para além de todas as potencialidades já 
destacadas, esta é uma terra onde se luta 
pelo crescimento e pelo desenvolvimento, 
tendo sempre como ponto de partida a 
opinião isenta de cada um. Só assim faz 
sentido fazer politica... Ouvindo e fazen-
do-se ouvir, não por detrás de crónicas 
protegidas pela sombra das palavras, 
mas, e tal como fazemos todos os dias, 
dando a cara. Esta é uma terra onde im-
pera o amor pelo que é nosso e quem nos 
visita sente isso e não fica indiferente.

Roberto Figueiredo cumpre o segundo mandato como presidente da Junta

QUEREMOS DESCENTRALIZAR 
AS INICIATIVAS E AS OBRAS 
E INCENTIVAR A INICIATIVA 
PRIVADA”.

ACORDAMOS RODEADOS 
POR PAISAGENS QUE NOS 
GARANTEM UMA VIDA 
TRANQUILA”.

Presidente da Junta de Freguesia de S. Tomé de Negrelos, Roberto Figueiredo

“Queremos continuar 
na vanguarda do 
desenvolvimento”
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A Câmara de Santo Tirso iniciou obras de 
reposição do pavimento na Estrada Municipal 
(EM) 637, nomeadamente nos troços da Rua 
das Pombinhas, em S. Tomé de Negrelos, e na 
Rua 1º de Maio, na freguesia de Rebordões. 

Os trabalhos nestes dois troços da EM637 

reiniciaram-se a 8 de outubro, depois de te-
rem sido interrompidos face à realização das 
obras de reformulação do Nó do Barreiro. 
As obras que estão a ser realizadas contem-
plam o levantamento e reposição do pavi-
mento em cubo de granito.

Já estão concluídas as obras de manu-
tenção da ponte romana de Negrelos, situa-
da na freguesia de Vila Nova do Campo. Os 
trabalhos, promovidos pela Câmara de San-
to Tirso, contemplaram a substituição e re-
paração de pavimentos que se encontram 
danificados, num investimento que rondou 
os 21 mil euros. 

A decisão da Câmara de Santo Tirso avan-
çar com esta requalificação prende-se com 
o facto da ponte romana de Negrelos ainda 
ser muito utilizada nas ligações entre San-

to Tirso e Lordelo, Guimarães.
A ponte de Negrelos é de origem romana, 

sendo composta por três arcos e tabuleiro 
plano. Nos arcos, de volta quase perfeita, po-
dem ver-se diversas aduelas almofadas ates-
tando a sua construção inicial. Protegendo os 
pilares da ponte, do lado montante, encon-
tram-se talhamares e, a jusante, os respeti-
vos esporões servindo-lhes de contraforte.

Foi, durante a Idade Média, a principal 
via de ligação entre o Porto, Santo Tirso e 
Guimarães. 

A Escola Básica do Foral foi um dos 
estabelecimentos de ensino do 
Município que recebeu, recente-
mente, obras de requalif icação. O 

investimento realizado pela Câmara de San-
to Tirso, no valor de 100 mil euros, benefi-
ciou os cerca de 90 alunos que frequen-
tam este equipamento.

A intervenção realizada envolveu a con-
servação dos dois edifícios escolares, no-
meadamente através da correção de pro-
blemas de infiltração e do melhoramento 
do comportamento térmico do edifício, bem 
como da reparação da cobertura do edifí-
cio destinado à pré-primária.

Numa visita à Escola Básica do Foral, 
realizada no dia 25 de setembro, o presi-
dente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim 
Couto, reiterou a ideia de que a autarquia 
“não tem poupado esforços para garantir 
que as crianças do concelho tenham as 
melhores condições de aprendizagem pos-
sível”. Efetivamente, acrescentou em de-
clarações aos jornalistas, “orgulho-me de 
poder dizer que o Município tem um par-
que escolar excelente”.

As obras na Escola Básica do Foral en-
globaram, também, a colocação de lumi-
nárias, a pintura dos muros exteriores da 
escola e a reparação do parque infantil.A ponte é muito utilizada nas ligações entre Santo Tirso e Lordelo

Repavimentação iniciou-se em Rebordões Câmara continua a investir na melhoria do parque escolar

Reposição de pavimento 
em Rebordões

Obras na ponte romana 
de Negrelos concluídas

Escola 
do Foral 
beneficiada
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J á está aberta ao trânsito a nova Via Pa-
norâmica, que faz a ligação entre a Ave-
nida Soeiro Mendes da Maia e a ponte 
nova, junto à Fábrica de Santo Thyrso, 

naquele que é mais um passo na aposta na 
construção de uma rede viária de qualida-
de e na implementação da mobilidade sua-
ve no Município. 

A inauguração da nova via foi feita no dia 
17 de outubro, depois de um investimento 
na ordem do um milhão e meio de euros. “É 
uma obra importante na medida em que vem 
reformular esta entrada da cidade. Resolve 
um problema de circulação rodoviária e, aci-
ma de tudo, promove uma nova forma de or-
ganização do espaço público, dando a pri-
mazia às pessoas”, explicou aos jornalistas 
o presidente da Câmara Municipal de San-
to Tirso, Joaquim Couto.

A nova avenida vem trazer centralidade 
a toda a zona ribeirinha, com acessos me-
lhorados e compatíveis com as exigências 
da mobilidade sustentável. Neste sentido, 
o novo eixo viário, com uma extensão de 
cerca de mil metros, está dotado de um pas-
seio paralelo ao rio e uma ciclovia dedica-
da. A ligação da Via Panorâmica à Rua Dr. 
Oliveira Salazar, também requalificada no 

âmbito desta empreitada, resultou ainda na 
criação de uma nova praça que pretende fo-
mentar a utilização do espaço ao ar livre.

O presidente da Câmara de Santo Tirso 
explicou ainda que a Via Panorâmica vem 
dar continuidade ao processo de aproxima-
ção da cidade ao rio. “Sem construção do 
lado norte, esta via permite uma vista de-
simpedida para a paisagem envolvente, pro-
movendo de forma natural uma aproxima-
ção ao rio Ave, depois de nos anos de 1940 
e 1960 se ter afastado dele por causa do 
têxtil e da poluição”, apontou Joaquim 
Couto.

O autarca sublinhou que tem havido um 
esforço da Câmara de “numa progressiva 
consciencialização de que a reaproximação 
da população ao rio Ave assume um papel 
fundamental para o desenvolvimento do 
concelho”. Por isso, afirmou, “estamos a criar 
medidas de valorização crescente do que o 
rio poderá significar no futuro”.

A obra foi financiada pelo Programa Ope-
racional Regional do Norte – NORTE2020 e 
faz parte de um plano de requalificações e 
reformas do espaço público do concelho que 
está a ser executado desde 2014 e vai con-
tinuar até 2023.

O presidente da Câmara de Santo Tirso inaugurou a nova via a 17 de outubro

A Rua Dr. Oliveira Salazar também foi requalificada e tem via partilhada para circulação de carros, peões e bicicletas

A Via Panorâmica constitui-se como 
uma via estruturante, que limitará o 
crescimento urbano na margem esquer-
da do rio Ave, na transição para uma 
paisagem essencialmente verde e sem 
barreiras arquitetónicas na zona mais 
próxima do rio. Uma atrativa e renovada 
imagem de receção e chegada à cidade 
de Santo Tirso, concretamente para 
quem chega de Vila Nova de Famalicão.
Por sua vez, a requalificação da rede 

viária da Rua Dr. Oliveira Salazar 
permitiu que a circulação passasse 
a ter um único sentido descendente. 
Integrada nesta requalificação, a Rua 
da Indústria tem apenas um sentido de 
nascente para poente, com acesso a 
partir da principal Praça. De outro mo-
do, a Rua Almeida Garrett tem apenas 
um sentido, de poente para nascente, 
confluindo para a Rua Dr. Oliveira 
Salazar.

ALTERAÇÕES

Via Panorâmica:
Nova centralidade 
junto ao rio
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O Município de Santo Tir-
so participou na edição 
2018 do Dia das Bandei-
ras Verdes, que se rea-

lizou a 4 de outubro, em Pombal. 
Esta é uma iniciativa que preten-
de premiar o trabalho realizado 
pelos estabelecimentos de ensi-
no na temática da sustentabilida-
de e que distinguiu 17 escolas do 
concelho.

“É uma cerimónia simbólica, 
mas muito importante para os nos-
sos jovens na medida em que veem 
reconhecido, fora da escola, o tra-
balho desenvolvido ao longo do 
ano letivo”, explicou a vereadora 
do Ambiente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Ana Maria Ferrei-
ra, que recebeu em Pombal o cer-
tificado de Município Parceiro. 

“É igualmente relevante os jo-
vens sentirem que esta temática 
da sustentabilidade é global, que 
ultrapassa as fronteiras de cada 
escola, e que nos envolve a todos”, 
acrescentou.

O galardão Eco-Escolas, atri-
buído pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (AEBA), pretende 
encorajar ações e reconhecer o tra-
balho de qualidade desenvolvido 
pelos estabelecimentos de ensino 

no âmbito da educação ambiental 
para a sustentabilidade.

Nesta edição, foram 17 as es-
colas de Santo Tirso a receber a 
bandeira Eco-Escola. 

As distinções foram para a Es-
cola Básica de Vila das Aves, Es-

cola Básica de S. Tomé de Negre-
los, Escola Básica da Ponte, 
Escola Básica de S. Martinho do 
Campo, Escola Básica da Quelha, 
Escola Básica da Ribeira, Escola 
Básica da Lage, Escola Básica do 
Olival, Escola Básica da Costa, 

Escola Secundária D. Afonso Hen-
riques, Escola Secundária Tomaz 
Pelayo, Colégio Santa Teresa de 
Jesus, Escola Profissional Agríco-
la Conde São Bento, Escola Pro-
fissional de Serviços de Cidenai, 
Colégio de Lourdes, Instituto 

Nun'Alvres, OFICINA - Escola Pro-
fissional do INA.

O Agrupamento de Escolas de 
S. Martinho foi ainda reconhecido 
como um Eco-Agrupamento, uma 
vez que todas as escolas foram 
galardoadas.

Mais de 100 voluntários parti-
ciparam no dia 12 de outubro no 
processo de reflorestação do Mon-
te Padrão, no âmbito da iniciativa 
de voluntariado corporativo GIRO 
promovida pelo Grupo de Reflexão 
e Apoio à Cidadania Empresarial 
(GRACE), em parceria com a Câma-
ra de Santo Tirso e o projeto Futu-
ro: 100 000 árvores na Área Metro-
politana do Porto (AMP). 

Trabalham em diversas empre-
sas e participaram numa ação de 
reflorestação no Monte Padrão, fre-
guesia de Monte Córdova, Santo 
Tirso. Durante quase todo o dia, 
mais de uma centena de voluntá-
rios das empresas associadas ao 
GRACE estiveram munidos de fer-
ramentas para a iniciativa e vão 

colocar, verdadeiramente, “mãos 
à obra”.

O GRACE – Grupo de Reflexão e 

Apoio à Cidadania Empresarial – é 
uma associação sem fins lucrativos 
e exclusivamente dedicada à pro-

moção da Responsabilidade Social 
Corporativa. Esta associação, fun-
dada em 2000, reúne mais de 150 

empresas de todo país, de várias 
dimensões e setores de atividade, 
empenhadas em aprofundar o seu 
papel no desenvolvimento social 
de pessoas e organizações.

Este ano, no âmbito da iniciati-
va de voluntariado Giro, o GRACE 
associou-se ao projeto Futuro: 100 
00 árvores na AMP, do qual a Câ-
mara de Santo Tirso é parceiro. Um 
projeto que tem o desígnio de re-
florestar cerca de 100 hectares de 
áreas ardidas, livres ou que neces-
sitam de reabilitação na AMP. Só 
em Santo Tirso, graças a ativida-
des desenvolvidas pelo Município 
desde 2011, já foram plantadas 
mais de sete mil árvores no Mon-
te Padrão, freguesia de Monte 
Córdova.

Voluntários colocaram mãos à obra no Monte Padrão

A vereadora do Ambiente, Ana Maria Ferreira, recebeu o galardão

Santo Tirso recebe  
17 Bandeiras Eco-Escolas

Mais de uma centena ajuda a reflorestar
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Desde 2013, a Câmara de 
Santo Tirso já recolheu 
mais de 871 toneladas de 
monstro domésticos em 

todo o Município. Um serviço que, 
de acordo com o presidente da au-
tarquia, Joaquim Couto, “é uma 
mais valia para a proteção do am-
biente”, uma vez que evita que “os 
resíduos volumosos se acumulem 
em locais inadequados”, como a 
floresta ou a via pública.

O serviço é gratuito e a recolha 
é realizada porta-a-porta, em da-
ta e hora a acordar, de segunda a 
sábado. Segundo os dados dispo-
níveis, móveis, sofás e colchões 
estão entre os principais materiais 
recolhidos e tem havido cada vez 

mais solicitações nesta área. “A 
adesão ao serviço tem vindo a au-
mentar nos últimos anos, também 
fruto da campanha que a Câmara 
tem vindo a realizar nesta área, 
sensibilizando a população para 
atitudes amigas do ambiente e pro-
moção de um Município mais lim-
po”, alude Joaquim Couto.

A dois meses de terminar o ano, 
a autarquia já recolheu 180 tonela-
das de monstros domésticos, mais 
40 toneladas do total recolhido em 
2016, com o número de pedidos tam-
bém a aumentar: 900 requerimen-
tos em 2016, contra 1105 registados 
até ao início de outubro deste ano. 

Após a recolha, estes resíduos 
são depositados no Ecocentro de 

Santo Tirso. Os materiais são des-
mantelados, separados para se-
rem colocados nos contentores por 
tipo de material. Os resíduos que 
não são passíveis de valorização 
são encaminhados para um aterro 
sanitário.

No Programa de Recolha de 
Monstros são também recolhidos 
resíduos de equipamentos elétri-
cos e eletrónicos, bem como resí-
duos de construção e demolição, 
embora em menor número.  

São considerados “monstros” os 
objetos volumosos, provenientes 
das habitações que pelas suas di-
mensões, forma ou volume, não po-
dem ser recolhidos nos circuitos 
normais de recolha, como por exem-
plo eletrodomésticos. O serviço de 
recolha de monstros destina-se a 
recolhas pontuais, não podendo ser 
utilizado para a recolha de grandes 
quantidades de objetos, nomeada-
mente em casos de esvaziamento 
de uma habitação.

No âmbito das comemorações 
do Dia Mundial do Animal, que se 
assinalou a 4 de outubro, a Câma-
ra de Santo Tirso ofereceu o cus-
to dos microchips obrigatórios, 
que ronda os 13 euros a unidade, 
a quem adotou um cão ou gato no 
Canil/Gatil Municipal. 

Segundo o presidente da Câ-
mara de Santo Tirso, Joaquim Cou-
to, este foi “mais um incentivo” 
para que as pessoas encontrem 
no Canil/Gatil Municipal um ani-
mal de companhia. “Temos este 
equipamento a funcionar deste o 
início de agosto e consideramos 
que esta campanha pontual po-
de ser um estímulo à adoção dos 

animais que ali se encontram”, ex-
plica o autarca.

Atualmente, os animais que 
são entregues para adoção são 
vacinados, desparasitados e cas-
trados. O adotante tem apenas 
de custear a colocação do 
microchip.

As visitas ao Canil/Gatil Muni-
cipal de Santo Tirso, localizado 
no lugar da Ermida, podem ser 
feitas de segunda a sexta-feira, 
entre as 10h00 e as 11h30 e en-
tre as 14h00 e as 15h30. Ao sá-
bado, o horário do equipamento 
é entre as 10h30 e as 12h00.  Pa-
ra informações pode contactar o 
veterinário municipal.

RECOLHA DE

A adoção no CanilGatil de Santo Tirso pode ser realizada todos os dias

O serviço de recolha de 
monstros domésticos deve 
ser agendado. Para isso, 
qualquer munícipe do con-
celho de Santo Tirso poderá 
fazê-lo através do telefone 
252 830 400, pelo email 
santotirso@cm-stirso.pt, ou 
junto do Balcão Único da 
Câmara Municipal.

COMO MARCAR

Mais de 871 
toneladas 
de monstros 
domésticos 
recolhidas

Dia do animal 
foi celebrado 
com oferta de chip
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N o âmbito das comemora-
ções do Dia Mundial da 
Terceira Idade, a Câmara 
de Santo Tirso promoveu 

o já tradicional Passeio Anual Sé-
nior, no dia 29 de setembro. A Fi-
gueira da Foz foi o destino esco-
lhido para a iniciativa, que juntou 
cerca de cinco mil participantes.

Um momento que ajuda a pro-
mover o convívio entre esta fai-
xa etária da população. O Pas-
seio Anual Sénior é dirigido a 
pessoas com mais de 60 anos de 
idade e a reformados (indepen-
dentemente da idade), residen-
tes no concelho.

Passeio anual sénior  
juntou cinco mil
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MEXERMEXER

As várias Instituições Parti-
culares de Solidariedade 
Social (IPSS) do concelho 
vão ter acesso ao progra-

ma Boccia Sénior promovido pela 
Câmara Municipal de Santo Tirso. 
A modalidade pretende contribuir 
para a qualidade de vida da popu-
lação com mais idade e vai chegar, 
pelo menos, a 250 utentes.

É uma modalidade fácil de 
aprender, que pode ser praticada 
por várias pessoas ao mesmo tem-
po, homem ou mulher, tenha uma 
limitação física ou não. O boccia 
é, por tudo isto, o desporto ideal 
para ser dinamizado em institui-
ções que acolhem seniores e on-
de existem pessoas com diferen-
tes tipos de limitações físicas. 

Foi neste contexto que surgiu a 
aposta da Câmara de Santo Tirso 
que, a partir deste ano, disponibi-
liza aulas gratuitas da modalidade 
aos utentes das IPSS do Município. 
O arranque do programa decorreu 
no passado dia 1 de outubro, no 
Pavilhão Municipal de Santo Tirso, 
com a presença do presidente da 
autarquia. “É um programa com-
plementar a outros que já estamos 
a desenvolver, como o Santo Tirso 
Ativo, mas que tem o mesmo prin-
cípio, ou seja, promover a ativida-
de física junto dos seniores do con-
celho”, apontou Joaquim Couto. 

Neste caso, acrescentou, “por es-
tarmos a lidar com pessoas com 
menos mobilidade, o boccia é im-
portante por poder ajudar a melho-
rar a motricidade fina, o reforço 

muscular e mobilidade articular de 
cada um”. 

Para além das mais-valias a ní-
vel físico, são ainda de salientar as 
vantagens da modalidade na pro-

moção do convívio e da socializa-
ção, contribuindo para combater o 
isolamento, muito comum em fai-
xas etárias mais avançadas.

O boccia será dinamizado por 

dois técnicos da Câmara Munici-
pal, junto de 10 IPSS do concelho, 
duas vezes por semana. Ao longo 
do ano terão lugar três competi-
ções inter-instituições.

Mais de 500 seniores do Muni-
cípio participaram na Mega Aula 
do Santo Tirso Ativo, que teve lu-
gar junto ao complexo desportivo 
municipal, no dia 28 de setembro. 
Realizada anualmente, a iniciati-
va pretendeu promover a prática 
de exercício físico, comemorando 
o Dia Mundial do Coração.

Ana Maria Ferreira, vereadora 
do Desporto, destacou a impor-
tância da promoção da vida sau-
dável junto desta população. “A 
Câmara Municipal, através do pro-
grama Santo Tirso Ativo, promo-

ve, durante todo o ano, a prática 
de exercício físico junto da popu-
lação sénior do concelho por en-
tender que é de extrema impor-
tância, acima de tudo, enquanto 
medida preventiva de muitos pro-
blemas de saúde que advêm do 
sedentarismo”, explicou. Acres-
centando que atividades comple-
mentares, como esta mega aula, 
“ajudam ainda a promover a so-
cialização”, Ana Maria Ferreira 
sublinhou que “é fundamental o 
combate ao isolamento das pes-
soas desta faixa etária”.

Programa promovido pela Câmara Municipal arrancou no dia 1 de outubro

Mega aula do Santo Tirso Ativo contou com cerca de 500 participantes

Boccia sénior chega  
às IPSS do Município

Dia Mundial do Coração 
com atividade física
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Ao longo de três fins de se-
mana, o Festival Palcos 
levou a cena oito peças 
de teatro em várias fre-

guesias do Município. A comédia 
foi o grande destaque da edição 
deste ano, que elegeu “Uma His-
tória Que Não Lembra ao Diabo”, 
da Retorta Teatro, como o melhor 
espetáculo.

Desde o início do mês de outu-
bro,milhares de pessoas assisti-

ram à festa do teatro amador.  Nes-
ta edição, oito espetáculos foram 
levados a cena, sete dos quais co-
médias, nas freguesias de Monte 
Córdova, Reguenga, Roriz, Santo 
Tirso e Vila das Aves. Pela primei-
ra vez, foi ultrapassada a barreira 
dos 100 espetadores por peça.

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Joaquim 
Couto, o balanço feito no final des-
ta 4ª edição é positivo. “De ano 

para ano, o Palcos tem vindo a ga-
nhar, de forma consistente, o seu 
espaço e o seu público. O balan-
ço é muito positivo, neste momen-
to esta é já uma aposta consoli-
dada na programação do 
Município que tem o mérito de le-
var, de forma descentralizada, os 
espetáculos até às freguesias”, 
salientou.

Sete companhias de teatro fi-
zeram parte desta edição do Pal-

cos. Numa votação conjunta, or-
ganização e público elegeram 
“Uma História Que Não Lembra ao 
Diabo”, da Retorta Teatro, como o 
melhor espetáculo desta edição. 

O Palcos – Festival de Teatro 
Amador arrancou no dia 5 de ou-
tubro e decorreu até dia 20, numa 
iniciativa conjunta da Câmara Mu-
nicipal e a Companhia de Teatro 
de Santo Tirso. Todos os espetá-
culos tiveram entrada gratuita.

Foi a 12ª edição e voltou a con-
quistar o público. A Palheta Ben-
dita é uma atividade promovida 
Associação Cultural Tirsense, em 
parceria com a Câmara de Santo 
Tirso, e ofereceu, durante três 
dias, um programa que incluiu 
concertos, feira de instrumentos, 
oficinas, bailes e palestras.

A música tradicional portugue-
sa voltou a estar em destaque em 
Santo Tirso. De 21 a 23 de setem-

bro, a 12ª edição da Palheta Ben-
dita promoveu a música portu-
guesa com o objetivo de valorizar 
tocadores, construtores e dança-
dores, assim como o património 
material e imaterial que lhes está 
associado. Indo ao encontro des-
te objetivo, o programa contou 
com um conjunto vasto de ativi-
dades que promovem o contacto 
com técnicas de execução tradi-
cionais, a construção e manuten-

ção de instrumentos.
Em termos musicais, a aposta 

desta edição foram os concertos 
da Velha Gaiteira e do Trio de Pe-
dro Caldeira Cabral. 

Destaque, ainda, para o tradi-
cional baile de domingo à tarde, 
com grupos de folclore do conce-
lho e a participação do Núcleo de 
Etnografia e Folclore da Universi-
dade do Porto e da Chulada da 
Ponte Velha.

A edição de 2018 contou mais uma vez com um programa diversificado

O Festival Palcos terminou com Atores e Trovadores, pela Companhia de Teatro de Santo Tirso

“O PALCOS TEM 
O MÉRITO DE 
LEVAR, DE FORMA 
DESCENTRALIZADA, 
OS ESPETÁCULOS ATÉ 
ÀS FREGUESIAS.”
Joaquim Couto

Casa cheia 
em todos  
os “Palcos”

Concerto, bailes e oficinas… 
É “Palheta Bendita”
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“É um enorme orgulho para o Mu-
seu Internacional de Escultura 
Contemporânea (MIEC) e para 
Santo Tirso receber esta expo-

sição”. Foi desta forma que o presidente da 
Câmara de Santo Tirso inaugurou a mais re-
cente exposição patente no MIEC, “Proces-
so”, de Fernanda Fragateiro. 

Agradecendo à artista a disponibilidade 
para a colaboração com o MIEC, o autarca 
salientou que “só com uma aposta numa pro-
gramação de grande qualidade, como esta 
exposição que agora se inaugura, é possível 
consolidar o trabalho de promoção do Mu-
seu e de afirmação de Santo Tirso enquan-
to capital da escultura contemporânea”.

Visivelmente surpreendida com a afluên-
cia de público, nomeadamente de jovens, 
Fernanda Fragateiro fez questão de saudar 
a Câmara “pela existência deste projeto cul-
tural e deste museu” e mostrou-se conten-
te com o resultado do trabalho agora expos-
to, um conjunto de nove esculturas, três 
delas feitas de raiz para Santo Tirso.

Em “Processo”, uma exposição que pode 
ser vista até 20 de janeiro de forma totalmen-
te gratuita, Fernanda Fragateiro constrói um 
forte diálogo não só com a arquitetura do Mu-
seu Internacional de Escultura Contemporâ-
nea, mas também com os conteúdos do nú-

cleo de arqueologia do Museu Municipal 
Abade Pedrosa. “Numa das salas, e em con-
tinuidade com o espólio do museu de arqueo-
logia existe uma instalação com materiais da 
demolição do Bairro 6 de maio, na Amadora. 
É uma memória que pertence a todos e que 

agora vai ficar em Santo Tirso”, explicou.
O trabalho para esta exposição desen-

volveu-se a partir de várias matérias, meto-
dologias e conteúdos de investigação, e pre-
tende explorar e dar a ver importância dos 
seus processos de trabalho: a pluralidade 

de materiais e estímulos que convergem pa-
ra a construção das peças – desenhos, fo-
tografias, livros, páginas de revistas, con-
versas, rumores, restos de materiais, ensaios 
de escala, testes cromáticos, - eles mesmos 
transformados em matéria-prima.

Foi o primeiro Congresso Internacional 
de Artesanato em Portugal e decorreu na 
Fábrica de Santo Thyrso, com mais de 50 
oradores que, durante três dias, entre 5 e 7 
de outubro, discutiram temas como “O Pa-
trimónio Cultural Imaterial”, “O Comércio do 
Artesanato”, “O Artesanato Além–Frontei-
ras”, ou “O Futuro do Artesanato”.

“Tivemos várias mesas redondas, com 
nomes de referência internacional nesta 
área. Desde as irmãs Flores, ao presidente 
do Salão Internacional de Santeiros em Ar-
les (França) e jornalista da televisão France 
3, Philippe Brochier, até ao músico e com-
positor Rao Kyao”, explica Delfim Machado, 
um dos elementos da “Amigos da Eira”, en-
tidade responsável pelo evento, que conta 
com o apoio da Câmara de Santo Tirso. 

Ainda de acordo com a organização, par-
ticiparam nesta iniciativa “alguns dos mais 
notáveis especialistas” na temática do ar-
tesanato, não só de Portugal, como de Es-
panha, França e Moçambique. “Quisemos 
juntar no mesmo espaço os diversos inter-

venientes nesta área. Desde o artesão, ao 
diretor do museu, ao colecionar até ao co-
merciante, com o objetivo de trocar opi-
niões e apontar caminhos”, descreve a 
organização. 

A par do congresso, a iniciativa envolveu 
uma feira de artesanato, com a presença de 
mais de 60 artesãos “a trabalhar ao vivo”. 
“Tivemos artesãos a trabalhar ao vivo, mos-
trando a sua arte e partilhando a sua sabe-
doria”, descreve a organização, dando con-
ta da presença do projeto “Arte da Terra”, com 
os ceramistas José Teixeira e Maria Carvalho, 
da Associação para a Defesa do Artesanato 
e Património de Vila do Conde, com renda de 
bilros, ou de Alfredo Machado, artesão de 
instrumentos musicais, com projetos inova-
dores, para além das irmãs Flores, Perpétua 
Matilde Fonseca e Maria Inácia Fonseca.

Paralelamente, o Congresso Internacio-
nal de Artesanato contou também com con-
certos: “As Cantadeiras do Vale do Neiva”; 
a Orquestra de Ocarinas de Barcelos; e a Or-
questra Artave e o Coro CCM. 

Fernanda Fragateiro produziu três obras exclusivas para Santo Tirso

Alguns dos principais artesãos nacionais reuniram-se na Fábrica de Santo Thyrso

Exposição patente no Museu Internacional de Escultura Contemporânea

Fernanda Fragateiro 
para ver até 20 de janeiro

Artesãos reunidos em Santo Tirso
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Quatro dias de animação, um pro-
grama diversificado, com o obje-
tivo de trazer vida à cidade. Foi as-
sim o Viva Santo Tirso, uma 

organização da Câmara de Santo Tirso, com 
concertos, desfile de moda, Oktoberfest, 
atuação de ranchos, corrida de bandejas… 
Um evento, como referiu o presidente da Câ-
mara, “para diferentes públicos” e que ocor-
reu em vários locais, desde o Parque D. Ma-
ria II, o Largo Coronel Baptista Coelho e a 
Praça 25 de Abril. 

Ruas da cidade encheram no Viva Santo Tirso
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Ruas da cidade encheram no Viva Santo Tirso

21 OUTUBRO 2018 • JORNAL MUNICIPAL 

CRIAR



PUB



Natural de Santo Tirso e com 26 
anos, Joana Alves é responsá-
vel por 160 militares nos três 
concelhos: Santo Tirso, Valongo 
e Trofa. Ingressou na GNR em 
2016 e destaca-se, atualmente, 
pelas funções de adjunta do 
Comandante de Destacamento 
Territorial de Santo Tirso.

Joana Alves nasceu em Santo 
Tirso, no Lugar da Ponte Velha. 
Desde cedo percebeu que queria 
ser GNR. “Este é um sonho de 
criança”, revela, acrescentando: 
“O meu irmão foi Oficial Fuzileiro 
e foi, também por isso, que ganhei 
um gosto ainda maior pela parte 
militar”. A partir daí, começou a 
pensar no seu futuro profissional: 
“Em 2011, entrei para a Academia 
Militar para o curso de formação 
de oficiais da GNR”. Hoje é mes-
trada em Ciências Militares, na es-
pecialidade de Segurança, e está 
no comando do Destacamento Ter-
ritorial de Santo Tirso, desde 2017, 
depois de ter passado pelo Des-
tacamento de Intervenção do Por-
to, no qual permaneceu durante 
um ano. 

Sob sua responsabilidade tem, 
atualmente, 160 militares e três 
concelhos: Santo Tirso, Trofa e 
Valongo, onde as principais ocor-
rências estão relacionadas com 
furtos, violência doméstica, 
agressões, contaminação de 
águas, entre outras.

Como adjunta do Comandan-
te do Destacamento Territorial, é 
ainda responsável por planear to-
das as operações, quer rodoviá-

rias, quer no âmbito de proteção 
do ambiente e programas espe-
ciais. “Também trato da secção 
de Recursos Humanos e Recur-
sos Logísticos deste Destacamen-
to”, refere. 

Joana considera que a entrada 
de mulheres na GNR contribuiu 
para ajudar a mudar a imagem da 
corporação. "Essencialmente, é 
preciso gostar daquilo que se faz, 
em qualquer carreira profissional. 
Eu gosto do que faço e não estou 
nada arrependida de ter entrado 
na GNR", afirma, com orgulho.

Lufada de Ar Fresco
Joana Alves, não é a única mu-

lher a vestir farda de oficial. Já vá-
rios destacamentos territoriais têm 
recebido elementos do sexo femi-
nino. Hoje em dia, o preconceito 
de ser uma mulher à frente de uma 
instituição, onde a maior parte dos 
elementos são homens, já não faz 
sentido. A GNR tem muitas mulhe-
res a comandar centenas de ho-
mens. “Sinto que temos um duplo 
dever. O de desempenhar bem o 
nosso trabalho e o de mostrar que 
as mulheres também são capazes", 

alude. Aliás, continua, “dizem que 
as mulheres são mais sensíveis a 
tratar de alguns problemas que 
afetam as pessoas. Nós comanda-
mos e lideramos muito pelos 
exemplos que vamos tendo”.

Não é o género que determina a 
imposição do respeito. Ser homem 
ou mulher é igual e não é essa a 
questão que vai interferir no desem-
penho da função. Mais do que o gé-
nero, esta é uma questão de habi-
lidade política. “O importante é a 
capacidade de liderar e desempe-

nhar o seu papel”, defende. 
Neste sentido, Joana admite ter 

sido sempre bem-recebida na GNR. 
"Nós, mulheres, e também os mili-
tares mais jovens, somos uma lufa-
da de ar fresco na instituição", diz. 
A GNR "já não é aquela força fecha-
da e inatingível. Atualmente, está 
próxima do cidadão”, argumenta.

E o papel das mulheres tem sido 
fundamental para fomentar essa 
proximidade: "Gosto do que faço e 
aconselho as jovens interessadas a 
concorrer”. 

Joana Alves é adjunta do Comandante de Destacamento Territorial de Santo Tirso

O preconceito de ser uma mulher à frente da instituição já não faz sentido

SANTO TIRSO É UM MUNICÍPIO SEGURO

A GNR está dividida por 20 
Comandos Territoriais, que estão 
sediados em cada distrito. Cada 
Comando Territorial tem vários 
Destacamentos Territoriais, que 
estão nas sedes dos concelhos. 
Sob a responsabilidade de Joa-
na Alves estão três concelhos: 
Santo Tirso, Trofa e Valongo. 
Mais especificamente, expli-
ca, “cinco postos territoriais: 
Santo Tirso, Vila das Aves, 

Trofa, Alfena e Valongo”. Numa 
primeira linha de ação, “temos 
as ocorrências como furtos, 
violências doméstica e agres-
sões. Depois, “temos a parte do 
Destacamento do Policiamento 
Comunitário”, que é conheci-
da pela “Escola Segura”, com 
ações nos estabelecimentos de 
ensino e o apoio aos idosos. 
Ou seja, é uma força de maior 
proximidade à população. Além 

disso, existe ainda o Núcleo de 
Proteção Ambiental, que faz a 
gestão das florestas, das águas 
e dos animais, e o Núcleo de 
Investigação Criminal.  
Para Joana Alves, Santo Tirso é 
um Município seguro. “Existe um 
índice de criminalidade muito 
reduzido. Até à data, temos con-
seguido resolver os problemas 
e manter níveis de segurança 
bastante razoáveis”, garante.

Joana Alves: Uma mulher 
no comando da GNR 
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