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Serviço gratuito disponibilizado pela 
Câmara Municipal permite ligação entre 
Central de Transportes e a Estação 
Ferroviária durante os dias úteis. 
Transporte para o Aeroporto Francisco  
Sá Carneiro pode ser feito por marcação.

Shuttle liga autocarros 
a comboios e aviões...
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É uma carrinha de nove lu-
gares que assegura, de se-
gunda a sexta-feira, e de 
forma totalmente gratuita, 

a ligação entre a Estação Ferroviá-
ria de Santo Tirso e a Central de 
Transportes. O novo shuttle Santo 
Tirso permite ainda o transporte 
de passageiros para o Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, mediante 
marcação.

O percurso entre a Estação Fer-
roviária de Santo Tirso e a Central 
de Transportes é assegurado en-
tre as 7h00 e as 21h00, nos dias 
úteis, e permite a possibilidade de 
efetuar paragens na Avenida Sousa 
Cruz e Soeiro Mendes da Maia (em 
direção à estação) e na Via Panorâ-
mica e, novamente, na Avenida de 
Sousa Cruz (em direção à central).

Os Transportes Coletivos de San-
to Tirso (TUST) têm paragem na 
estação ferroviária, mas não as-
sumiam o horário entre as 7h00 
e as 9h00 e após as 19h00. Além 
disso, a linha de autocarro que sai 

da estação ferroviária não tem li-
gação direta ao centro da cidade, 
implicando um percurso até à Torre 
(Areias) e só depois até ao cen-
tro. Problema que deixa, assim, de 
existir com este shuttle.

 “No seguimento do nosso Pla-
no Municipal de Mobilidade e que-
rendo incentivar a utilização dos 
transportes públicos, como o com-
boio, a Câmara de Santo Tirso dis-
ponibiliza este serviço de forma 
gratuita”, explicou o presidente da 
Câmara de Santo Tirso, Joaquim 
Couto, durante a viagem inaugu-
ral, que decorreu a 4 de fevereiro. 

Por outro lado, o autarca adianta 
que “esta solução vem resolver um 
problema na ligação direta de pas-
sageiros entre a estação ferroviária 
e o centro da cidade”, permitindo 
“que muitas pessoas que se deslo-
cam de municípios vizinhos todos 
os dias, para trabalhar em Santo 
Tirso, tenham ligação gratuita, di-
reta e rápida”.

Ao mesmo tempo, sublinha, 

“cumprindo um dos nossos com-
promissos eleitorais, criamos um 
novo serviço de transporte ao 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro”. 
Serviço esse que “serve, não só, 
para as pessoas que vivem em 
Santo Tirso, mas também para 
turistas que nos queiram visitar”.

O veículo de ligação ao Aero-
porto Francisco Sá Carneiro circu-
la, mediante marcação, de segun-
da a sexta-feira, entre as 7h00 e 
as 21h00, com partida da Central 
de Transportes. As reservas po-
derão ser efetuadas até às 17h00 
do dia útil anterior ao dia da via-
gem, através do 252 830 412. “É, 
sem dúvida, uma mais valia para a 
promoção turística do Município”, 
acredita Joaquim Couto, “uma me-
dida que visa facilitar a mobilida-
de da população e de turistas”, 
conclui.

Os dois novos serviços impli-
cam um investimento da Câmara 
de Santo Tirso no valor de cerca 
de 50 mil euros por ano.

Transporte serve as pessoas que vivem no Município e turistas
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O estranho caso do saneamento
Nos estudos de opinião que a Câmara de Santo Tirso tem realizado para ouvir as 

expectativas e anseios dos munícipes, um dos problemas que há vários anos surge 
no topo das preocupações está relacionado com o saneamento. Tendo por base esta 
realidade, a Câmara, logo no início do meu primeiro mandato, em 2013, iniciou um 
amplo diálogo com a empresa Águas do Norte, no sentido de haver candidaturas a 
fundos comunitários para a realização de obra.

Fruto desse empenho, até 2015, foram investidos quatro milhões de euros na am-
pliação da rede pública de esgotos no Município, com especial enfoque no Vale do 
Leça. A estes, somam-se os cinco milhões de euros em obras que arrancaram em ja-
neiro de 2017 e que estão em curso em 17 localidades do concelho.

Um investimento global, em suma, de nove milhões de euros que permitirá que 
Santo Tirso tenha uma cobertura de rede pública de saneamento acima dos 80 por 
cento. Estamos, portanto, a cumprir com os compromissos assumidos com a popula-
ção e estamos, também, a ir ao encontro das suas expectativas. 

Paradoxalmente, apesar destes investimentos, as questões relacionadas com o sa-
neamento continuam, em 2018, a estar no topo das preocupações dos munícipes. E 
estranho, também, é que apesar do valor aplicado a esta área, apesar dos quilómetros 
já instalados de nova rede, são os munícipes, os mesmos que se queixam da falta de 
saneamento, que continuam a insistir em não fazer as ligações à rede pública de esgo-
tos. A verdade é que, da rede já instalada, 30 por cento das ligações não estão feitas. 

Os efeitos desta realidade são perversos. Não só em matéria de saúde pública, 
pelos danos ambientais que podem causar, mas também do ponto de vista eco-
nómico. Com uma rede dimensionada para cerca de 18 mil fogos, quando 30 por 
cento não está ligada, ou seja, não paga, o valor do investimento não está a ser 
usufruído por todos. 

Assim, e porque não é sério que quem se queixa, não cumpra a lei, a Águas do 
Norte está a começar a atuar junto dos infratores. A Câmara de Santo Tirso, por seu 
turno, estará atenta, pois a ligação de todos à rede pública de saneamento permitirá 
corrigir preços e tornar a tarifa mais económica para todos. No fim, ganha o ambien-
te e ganham as pessoas.  

JOAQUIM COUTO
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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D esenvolvem o seu âm-
bito de ação em áreas 
como o têxtil, o plásti-
co, a instalação elétri-

ca, a engenharia de fachadas, 
o comércio de produtos farma-
cêuticos, o mobiliário, os reves-
timentos de metal, o granito e 
muitas outras. Santo Tirso está 
a crescer e a prova disso é que 
há mais 20 empresas, do que em 
2012, com o título de PME Líder, 
distinguidas pelo IAPMEI – Ins-
tituto de Apoio às Pequenas e 
Médias Empresas e à Inovação.

As 65 empresas do Municí-
pio distinguidas com o estatuto 
de PME Líder 2018 destacam-se 
pelo seu desempenho a nível 
nacional. Ciente de que se trata 
de “um claro sinal do dinamis-
mo económico que se vive no 
Município”, a Câmara de Santo 
Tirso atribuiu-lhes um voto de 
louvor e reconhecimento.

O “selo de reputação” do IA-
PMEI é atribuído anualmente a 
empresas que, em comum, têm 
“elevados níveis de desempe-
nho e solidez financeira”. O ob-

jetivo é incentivar as empresas 
à concretização da sua ambi-
ção estratégica, mas a entrega 
do galardão encerra algumas 
vantagens com impacto no seu 
desenvolvimento.

Se, por um lado, lhes é con-
ferida notoriedade, por outro, 
são também criadas condições 
de financiamento que permitem 
o reforço das suas estratégias 
de crescimento e de reforço da 
competitividade.

Enaltecendo o “forte contri-
buto que têm dado em prol do 

desenvolvimento económico e 
social do Município de Santo 
Tirso”, o presidente da Câmara, 
Joaquim Couto, lembra que “são 
as empresas que criam rique-
za e postos de trabalho”, razão 
pela qual o Município tem vin-
do a desenvolver um conjunto 
de políticas dirigidas ao tecido 
empresarial.

A verdade é que comparati-
vamente ao ano 2012, são mais 
20 empresas de Santo Tirso a 
receber a distinção. Facto que, 
segundo o presidente da autar-

quia, “ajuda a perceber os re-
sultados positivos dos princi-
pais indicadores da atividade 
económica do Município”, no-
meadamente no que à taxa de 
desemprego diz respeito e que 
“atingiu em dezembro de 2018 
o valor mais baixo de sempre 
na última década”.

Ao todo, os incentivos de na-
tureza fiscal e o apoio à cap-
tação de novos investimentos 
já se traduziram “na criação de 
mais de mil novas empresas 
desde 2013”, conclui o autarca.

O presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tir-
so, Joaquim Couto, vol-
tou ao roteiro de visitas 

às empresas do concelho, com 
uma passagem pela Termolan, 
na freguesia de Vila das Aves. A 
iniciativa, iniciada em 2015, tem 
como objetivo fomentar as siner-
gias entre o Município e o tecido 
empresarial, e inclui visitas à in-
dústria, comércio, restauração e 
unidades hoteleiras. 

“Iniciámos no anterior man-
dato uma dinâmica de aproxi-
mação às empresas, que nos 
permite conhecer os seus pro-

blemas e necessidades”, referiu 
o presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, Joaquim 
Couto. “Estas sinergias são 
fundamentais para a dinâmica 
empresarial, para o crescimento 
das empresas e para a atração 
de investimento. Temos regista-
do ótimos resultados e preten-
demos manter e consolidar esta 
tendência”, garantiu. 

Sobre a Termolan, o autarca 
salientou tratar-se de “um exem-
plo de uma indústria duradou-
ra que tem sabido adaptar-se e 
que tem o mérito de continuar 
a crescer”.

Especializada na fabricação 
de lã de rocha para isolamen-
to térmico, acústico e de pro-
teção ao fogo, a Termolan está 
no mercado há 43 anos e con-
ta com cerca de 140 colabora-
dores. Atualmente, está a rea-
lizar um investimento de cerca 
de 900 mil euros na expansão 
das instalações com vista à du-
plicação da produção.

Desde a criação do INVEST 
Santo Tirso, em 2015, o Muni-
cípio tem vindo a desenvolver 
diversas iniciativas com vista ao 
impulsionamento da economia 
concelhia e promoção do teci-

do empresarial. A este título, foi 
criado, em outubro passado, o 
Conselho Empresarial Estratégi-
co, órgão consultivo composto 
por empresários do Município 
e entidades parceiras. 

As visitas às unidades indus-
triais, ao comércio e espaços 
turísticos enquadram-se nesta 
estratégia de proximidade e coo-
peração com a iniciativa privada.

No âmbito do roteiro INVEST 
Santo Tirso, o executivo muni-
cipal prevê visitar e reunir, nos 
primeiros seis meses do ano, 
com mais de meia centena de 
empresas.

É a maior feira mundial de ar-
tigos para o setor de desporto 
e outdoor e, ao longe de quatro 
dias, de três a seis de fevereiro, 
a ISPO Munique 2019 recebeu 
mais de 80 mil visitantes pro-
f issionais e 2800 expositores, 
41 deles portugueses. De Santo 
Tirso, as empresas A. Sampaio 
& Filhos, a LMA e a WAT mar-
caram presença e assumiram 
lugar de destaque no concur-
so ISPO Textrends, enquadra-
do na prestigiada feira alemã e 
que visa distinguir a qualidade, 
inovação e diferenciação dos 
produtos.

Só Portugal arrecadou 22 
prémios, dos quais 16 foram 
para as empresas de Santo 
Tirso. A. Sampaio & Filhos, que 
conta com mais de 60 anos de 
atividade, foi a grande vence-
dora, ao receber 11 distinções. 
Destas, destaque para os dois 
prémios “Top 10” obtidos pela 
empresa. Já a LMA, localizada 
na freguesia de Rebordões viu 
cinco produtos serem premia-
dos, tendo um deles alcançado 
o “Top 10”.

Qualidade 
“A excelência do tecido em-

presarial de Santo Tirso tem 
merecido crescente reconhe-
cimento internacional, o que 
constitui um fator de gran-
de orgulho para o Município”, 
destaca o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Joaquim Couto, 
após a notícia dos 16 prémios 
arrecadados por empresas do 
Município no concurso ISPO Tex-
trends. Distinções, acrescenta, 
que “confirmam a qualidade dos 
produtos produzidas pelas em-
presas de Santo Tirso, que têm 
vindo a apostar em processos 
de inovação, desenvolvimento 
e sustentabilidade”.

No último ano, as malhas das 
empresas têxteis do concelho 
de Santo Tirso têm sido premia-
das nos maiores fóruns e fei-
ras têxteis europeias, como são 
exemplo a Performance Days, 
em Munique, e a Première Vi-
sion, em Paris.Comparativamente ao ano de 2012, são mais 20 empresas de Santo Tirso a receber a distinção

Desde 2015 o Município tem vindo a desenvolver iniciativas de promoção do tecido empresarial

A Termolan é especializada na fabricação de lã de rocha Empresa está a realizar investimento de 900 mil euros

Câmara atribui voto de louvor a 65 instituições distinguidas pelo IAPMEI

Empresas “Líder” 
a aumentar no concelho
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Invest Santo Tirso retoma roteiro de visitas a empresas

Câmara está no terreno

Prémios
chegam  
de Munique
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A s obras que estão a de-
correr na Estrada Nacio-
nal 105, da responsabili-
dade da Infraestruturas 

de Portugal (IP), estão a preo-
cupar a Câmara de Santo Tirso, 
nomeadamente pelos constran-
gimentos causados aos automo-
bilistas que diariamente utilizam 
esta via. 

Em comunicado, a autarquia 
explica que a EN105 é uma via 
de propriedade e gestão IP e in-
tegra o plano rodoviário nacio-
nal. Esta via desempenha não 
só funções rodoviárias, de aces-
sibilidade, mas possui também 
muitos acessos locais e ativida-
des à sua margem, o que torna 
mais difícil a compatibilização 
das funções rodoviárias com 
o conforto e a segurança. Por 
esta razão, a Câmara de Santo 

Tirso, refere o comunicado, “há 
muito que reivindica junto do 
Governo alternativas viárias a 
esta estrada, de modo a liber-
tá-la do trânsito pesado e de 
atravessamento”. 

Em agosto passado, a Infraes-
truturas de Portugal avançou 
com os trabalhos de requalifica-
ção do troço da EN105 que liga 
Santo Tirso a Vila das Aves, com 
vista à melhoria do pavimento 
e passeios, tendo também sido 
solicitado à empresa Águas do 
Norte que fizesse a instalação 
de rede de saneamento, dado 
as obras em curso.     

Nesta, como em qualquer in-
tervenção, as perturbações de 
trânsito fazem-se sentir, inevi-
tavelmente. “A requalif icação 
em questão está, contudo, a 
alongar-se por mais tempo do 

que o estipulado, prolongando 
os constrangimentos, nomea-
damente ao nível do estado do 
piso”, lamenta a Câmara de San-
to Tirso.

Face à situação, “a Câmara 
Municipal de Santo Tirso, alheia 
à execução da obra, está atenta 
à situação e solidária com os 
automobilistas que utilizam a 
via diariamente”. “Preocupada 
com a segurança, focada na sal-
vaguarda do interesse público e 
de modo a resolver a situação 
da forma mais célere possível, 
tem mantido um diálogo cons-
tante com as empresas respon-
sáveis pela obra, a Infraestru-
turas de Portugal e a Águas do 
Norte”, refere o comunicado. 

A mais recente garantia dada 
ao Município é de que as obras 
estarão terminadas no próximo 

mês de maio. Ainda assim, con-
cluiu o comunicado, “a Câma-
ra de Santo Tirso continuará 
a encetar todas as diligências 
junto das entidades envolvidas 
no processo, por forma a que a 
conclusão dos trabalhos possa 
ser feita o mais cedo possível 
e, desta forma, criar inegáveis 
vantagens que irão ter impactos 
muito positivos no dia a dia dos 
seus utilizadores e ajudarão a 
resolver alguns dos constrangi-
mentos da via”. 

A EN105 é uma via de extre-
ma importância para a mobili-
dade para o Município de San-
to Tirso, nomeadamente na li-
gação entre  vários pontos do 
concelho, e com municípios vi-
zinhos como Paços de Ferrei-
ra, Vizela,  Trofa, Guimarães e 
Porto.

A empresa Carvidet, espe-
cializada no fabrico e comér-
cio de produtos químicos que 
sofreu, em setembro passado, 
um forte incêndio que destruiu 
as instalações da sua unidade 
industrial já está a laborar nas 
instalações provisórias, locali-
zadas em Vila das Aves. O pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Joaquim Cou-
to, comprometeu-se, no local, a 
apoiar a empresa e salvaguar-
dar os 15 postos de trabalho e 
“através do INVEST Santo Tir-
so, a Câmara Municipal rapida-
mente inventariou uma série de 
localizações que preenchiam 
os requisitos da empresa, agi-
lizando depois a ligação com 
os proprietários”, explica Joa-
quim Couto. 

Após a visita aos vários lo-
cais, em meados de outubro, a 
empresa instalou-se proviso-
riamente numa antiga unidade 
industrial situada na freguesia 
de Vila das Aves, onde avançou 
com o arranque da produção.

Com 15 colaboradores, a em-
presa tem uma capacidade de 
produção que ultrapassa as 150 
toneladas por dia. Em 2020, a 
Carvidet completará 30 anos 
de presença no mercado, e tem 
apostado progressivamente em 
processos de investigação e 
desenvolvimento, fruto de re-
cursos humanos qualif icados e 
especializados.

A empresa prevê regressar 
para as instalações ardidas no 
prazo de um ano, face à “garan-
tia de ajuda da Câmara Munici-
pal, seguradora e construtoras, 
nesta fase tão dramática da his-
tória da empresa”. “É com gran-
de satisfação que constatamos 
que a Carvidet está a responder 
e a reagir em força a este re-
vés no seu percurso de cresci-
mento”, congratula o presiden-
te da Câmara, garantindo que 
“da parte da Câmara Municipal, 
continuará a haver um diálogo 
próximo com a empresa, com o 
objetivo de facilitar e acelerar 
todas as etapas da sua recons-
trução e recuperação”. 

F oi por unanimidade que 
o executivo municipal de 
Santo Tirso aprovou, no 
passado dia 24 de janei-

ro, a transferência de compe-
tências em áreas como a gestão 
das praias f luviais; autorização 
das modalidades afins de jogos 
de fortuna ou azar e outras for-
mas de jogos; promoção turísti-
ca interna sub-regional; justiça; 
projetos financiados por fundos 
europeus e programas de cap-
tação de investimento; apoio às 
equipas de intervenção perma-
nente das associações de bom-
beiros voluntários; instalação e 
gestão de Lojas de Cidadão e 
Espaços Cidadão; e gestão do 
património imobiliário público 
sem utilização, afeto à admi-
nistração direta e indireta do 
Estado.

A mudança surge no âmbito 
do processo de descentralização 
que começa a ser implementado 
este ano e o presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, Joaquim Cou-
to, defende ser “preferível, para 
o bem do País a médio e longo 
prazo, fazer este percurso do que 
continuar tudo na mesma”.

Trata-se, acredita, de “etapa 
fundamental no processo de de-
senvolvimento político, social, 
económico e cultural do país”. 

Por isso mesmo, o Município de 
Santo Tirso aceitou “responsá-
vel e prudentemente, apenas al-
gumas das competências que o 
Estado Central quer transferir, 
já a partir deste ano, para os 
Municípios, na expectativa de 
que algumas dúvidas que ain-
da subsistem, em matéria de fi-
nanciamento, possam vir a ser 
clarif icadas com o tempo”.

O presidente da Câmara enal-

tece a vontade política do Go-
verno em pôr em marcha “uma 
reforma que está por fazer des-
de 1976”. Ainda assim, a posição 
do executivo municipal é clara: 
“O primeiro passo não nos colo-
ca no sítio onde queremos es-
tar, mas tira-nos do sítio onde 
estamos”. Embora reforçando a 
vontade de que a reforma fos-
se mais longe, nomeadamente 
através da criação de um verda-

deiro poder político supramu-
nicipal, Joaquim Couto defende 
que “não havendo, de momento, 
condições politicas para avan-
çar com a Regionalização, mais 
vale a descentralização nos ter-
mos em que o Governo quer 
aplicar do que nada”.

Fora das competências acei-
tes já a partir desde ano fica o 
estacionamento público, a habi-
tação e as vias de comunicação. 

Trabalhos na área da justiça 
já estão no terreno

“Santo Tirso tem sido um Mu-
nicípio pioneiro na assunção de 
responsabilidades na área da 
Justiça. Exemplo disso são as 
obras que estão a decorrer nas 
novas instalações do Tribunal 
do Comércio, fruto de um diá-
logo estabelecido entre a Câ-
mara e o Ministério da Justiça, 
e do protocolo assinado com o 
Instituto de Gestão Financeira e 
Equipamentos da Justiça”, expli-
ca Joaquim Couto.

O Município “tudo tem feito 
para que haja um melhor serviço 
às populações” e o presidente 
sublinha ter “várias provas da-
das em matéria de capacidade 
de gerir questões relacionadas 
com a área da Justiça”, enfati-
zando, por isso, a disponibili-
dade da Câmara para “assumir 
áreas de responsabilidade como 
a violência doméstica, a rein-
serção social e a prevenção na 
área da toxicodependência e 
alcoolismo”.

Também na área da Justiça, 
a Câmara de Santo Tirso tem 
em curso um projeto pioneiro 
com vista a um melhor acom-
panhamento do processo de 
reinserção dos ex-reclusos do 
concelho.

Quer envolver os jovens em 
torno de uma sociedade mais 
responsável, mais solidária e 
mais participativa. O projeto + 
Cidadania foi lançado pela Câ-
mara Municipal de Santo Tirso e 
abrange todo o ensino público, 
do pré escolar ao secundário.

O objetivo é reaproximar os 
jovens da vida cívica e política e, 
para isso, levar às escolas ações 
integradas que chegarão a mais de 
quatro mil alunos. Durante o lan-
çamento do projeto, na Escola EB 
1 de S. Martinho, a vereadora da 
Educação, Sílvia Tavares, lembrou 
que “há um desinteresse crescente 
dos jovens pela política” e expli-

cou: “Com o + Cidadania queremos 
contrariar esta tendência e cha-
mar a atenção para a importância 
da causa pública”. Aprofundar a 
Democracia é outro dos motores 
que o projeto impulsionará, assim 
como despertar consciências para 
o tema da igualdade de género, 
nomeadamente junto do ensino 
pré-escolar. 

“Se eu fosse presidente” é o 
concurso de ideias pensado para 
o 1º ciclo, já o 2º e 3º ciclos se-
rão desafiados a desenvolver o 
projeto “ser presidente por um 
dia”. Promover a simulação de um 
Parlamento Europeu nas turmas 
do Ensino Secundário é outra das 

ações que irão ser levadas a cabo 
no âmbito deste programa. 

No Ensino Secundário have-
rá ainda lugar para sessões de 
esclarecimento sobre a Consti-
tuição da República Portuguesa, 
dinamizadas por alunos voluntá-
rios da Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto.

Incrementar o reforço da parti-
cipação dos jovens na vida cívica, 
aprofundar o conhecimento do 
sistema de democracia represen-
tativa, nomeadamente o funcio-
namento dos órgãos autárquicos 
serão algumas conquistas do pro-
jeto que contribuirá, assim, para 
o aumento da consciência crítica.

A Câmara continuará a encetar esforços por forma a que a conclusão da obra seja feita o mais cedo possível
Santo Tirso tem sido um Município pioneiro na assunção de responsabilidades em áreas da Justiça

Aprofundar a Democracia e o despertar de consciências são objetivos

Câmara tem mantido diálogo com Infraestruturas de Portugal para minorar incómodos

Atraso nas obras  
da EN 105 preocupa

Empresa 
que ardeu 
já funciona

Câmara aceitou transferência de responsabilidades em algumas áreas

Competências  
do Estado assumidas 

Projeto “+ Cidadania” nas escolas
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D epois de impulsionar a 
criação de uma Praia 
Urbana, da Horta Ur-
bana e de estimular a 

recuperação do património de 
Monte Córdova, a edição de 
2018 do Orçamento Participa-
tivo Jovem de Santo Tirso ga-
rantiu à Escola Básica do Ave, 
na freguesia de Vila das Aves, 
a criação de um novo campo 
de relva sintética. O projeto de 
Diogo Martins, Francisca Láza-
ro e Romão Igreja superou, com 
larga maioria, as 14 propostas 
concorrentes e conquistou a 
maioria dos votos. 

A construção do campo re-
presentará um investimento 
de cerca de 65 mil euros e irá 
permitir transformar o espaço 
num local para a prática des-
portiva segura, com novas ba-
lizas e redes de proteção. “A 
ideia surgiu quando todos os 
dias olhávamos para o campo 
e víamos que era um campo 
abandonado e que precisava 
de manutenção”, explicam os 

autores da proposta que reuniu 
a preferência de mais de 55 por 
cento dos votantes.

Aos 13 anos, Diogo Martins, 
Francisca Lázaro e Romão Igreja 
quiseram dar uma nova vida ao 
campo que, garantem, “neste 
momento está cheio de pedras, 
de ervas, de terra e onde as re-
des de aproximadamente dois 
metros estão todas furadas e 
as balizas degradadas”. 

O novo campo irá, por um 
lado, aumentar o número de es-
paços disponíveis para a práti-
ca das aulas de educação física 
pelos alunos da escola e, por 
outro, estar aberto para associa-
ções culturais e desportivas da 

freguesia, de modo a combater 
o sedentarismo.

“É muito positivo vermos cada 
vez mais jovens a intervir nas de-
cisões que trazem melhorias para 
toda a população”, defende o ve-
reador da Juventude, Tiago Araú-
jo, sublinhando que a proposta 
vencedora “está em linha com a 
estratégia da autarquia em pro-
mover o desporto, a saúde e a 
qualidade de vida da população”.

A quinta edição do OPJ de 
Santo Tirso atingiu um recorde 
de participações com 32 pro-
postas apresentadas, 16 sujei-
tas a votação e a participação 
de mais 500 jovens na votação 
que ditou o vencedor. 

A edição de 2018 trouxe duas altera-
ções significativas ao formato e passou a 
permitir aprofundar a Democracia de todo 
o processo. “Deixamos de ter o formato 
das Assembleias Participativas para ter-
mos a submissão das propostas online 
e a possibilidade de votação direta por 
parte dos jovens do concelho”, explicou 
o vereador da Juventude, Tiago Araújo. O 
OPJ passou, assim, a envolver os jovens 
em todas as fases do processo, subme-
tendo propostas e, após aprovação da 
Comissão Técnica de Apoio e Análise, vo-
tando nas propostas finalistas.

Cada jovem, entre os 12 e os 30 anos, 
residente ou estudante no concelho teve a 
oportunidade de escolher duas propostas 
diferentes e votar. O novo modelo veio, 
paralelamente, trazer maior transparência 
a todo o processo de candidatura, algo 
que o vereador considera uma mais valia. 
“Esta é uma iniciativa que vai conquis-
tando mais participantes a cada edição 
e que mostra que os jovens se interes-
sam pelo que se passa no seu concelho e 

querem participar”, garante Tiago Araújo, 
lembrando que “é graças a este projeto 
que hoje temos implementados projetos 
muito importantes no Município”. 

Sobre as alterações introduzidas, as-
segura que o objetivo é “envolver ainda 
mais os jovens, incluindo-os na tomada 
de decisão e permitindo que tenham voz 
não só na apresentação de ideias, mas 
também na definição daquilo que consi-
deram ser mais enriquecedor para o con-
celho onde vivem”.

O Orçamento Participativo Jovem é uma 
iniciativa levada a cabo pela Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso que tem como objeti-
vo a recolha de opiniões e contributos da 
população jovem do concelho, permitindo 
adequar as políticas públicas municipais 
às suas necessidades e expectativas. As-
sim se consegue uma maior contribuição 
para o aumento da transparência da ativi-
dade da Câmara Municipal e consequen-
temente se reforça a qualidade da demo-
cracia concelhia. O OPJ tem, anualmente, 
um orçamento de 120 mil euros disponível.

Os vencedores
Diogo Martins, Francisca Láza-

ro e Romão Igreja têm 13 anos e 
frequentam a mesma turma do 8º 
ano, na Escola Básica do Ave. O 
entusiasmo e a vontade de apre-
sentar uma proposta para o Orça-
mento Participativo Jovem surgiu 
após uma das sessões de escla-
recimento sobre o OPJ levadas a 
cabo pelo vereador Tiago Araú-
jo. Diogo deu o impulso e com 
Romão e Francisca, que é tam-
bém presidente da Associação 
de Estudantes, começaram a de-
senvolver o projeto. “Soubemos 
que a 1º fase das obras na escola 
não contemplava o relvado e de-
cidimos que seria esse o nosso 
projeto”, explicam. Trabalharam 
todos os pormenores, inclusiva-
mente a abertura do espaço à 
comunidade. Nunca pensaram 
ganhar, até porque “havia proje-
tos também muito interessantes”. 
Venceram e, no primeiro ano em 
que a votação foi aberta aos jo-
vens, superaram, em larga maio-
ria, as propostas concorrentes.

Diogo Martins, Francisca Lázaro e Romão Igreja foram os vencedores da quinta edição com o vereador da Juventude Tiago Araújo

Ideia vencedora de 2018 vai ser implementada na Escola Básica do Ave

É MUITO POSITIVO VERMOS CADA VEZ MAIS 
JOVENS A INTERVIR NAS DECISÕES QUE TRAZEM 
MELHORIAS PARA TODA A POPULAÇÃO 

 
 

Tiago Araújo
Vereador da Juventude

Escutismo com segurança e inclusão .......
Proposta pretendia melhorar a sede do agrupamento 
004 de Vila das Aves com rampas de acesso  
e materiais antifogo.

2,38% Conclusão da sede do agrupamento 399 
de Rebordões ...........................................
Instalações passariam a usufruir de bar, biblioteca  
e salão polivalente.

11,11%

Parque Infantil João Correia .....................
Propunham adaptar o parque infantil situado no Sara 
Moreira a todas as crianças, incluindo as que possuem 
mobilidade reduzida.

4,37% Campo Escutista Visitação  
de Santa Maria ..........................................
Projeto incluía um campo escolar, a ocupação de 
tempos livres e um programa de sensibilização e 
formação ambiental e de proteção florestal.

12,50%

Passadeiras seguras ................................
Tornar as passadeiras junto às principais escolas 
do concelho mais seguras, utilizando sinais led que 
detetem a presença do peão e mais iluminação.

4,76%
Lan House Santo Tirso ..............................
Espaço sediado na casa da juventude de Santo Tirso 
dotado de espaços de gaming e lazer.

12,90%

Minerva ....................................................
Projeto de incentivo à leitura que se focava na doação 
de livros às bibliotecas publicas em troca de um vale 
por livro doado para ser utilizado no comércio local.

4,96% Ambulância de Socorro .............................
Substituição do parque de viaturas de ambulâncias 
dos Bombeiros de Santo Tirso de modo a permitir 
melhor eficácia no socorro, ao nível de equipamentos 
e segurança da viatura.

16,07%

Igualdade na diferença ............................
Defendia a criação de um parque de lazer como 
uma extensão natural da Praia Urbana, que fosse 
um espaço composto por equipamentos de lazer 
adaptados a todos.

7,34%
Street Workout na Vila das Aves ..............
Pensado para o Largo Francisco Machado Guimarães, 
em Vila das Aves, para possibilitar a prática de 
exercício ao ar livre.

20,83%

Campo de areia para andebol de praia ....
Criação de um campo de areia no Parque Urbano 
Sara Moreira para apoiar os diversos praticantes da 
modalidade no concelho.

11,11% Parque canino Vale do Ave .......................
Pensado para a Fábrica de Santo Thyrso, junto às 
Hortas Urbanas, num espaço amplo com obstáculos 
de treino canino e recreio aquático.

21,23 %

Remodelação da sede  
do agrupamento 1291 - Água Longa .........
Remodelação incluía a criação de uma sala multiusos 
para receber mais agrupamentos, jovens e seniores.

2,98%
Passadeiras 3D .........................................
A ilusão de ótica em que as riscas brancas parecem 
blocos tridimensionais sobre a estrada fomenta a 
redução de velocidades e ajuda a evitar acidentes.

12,10%

OPJ ajuda a criar  
campo sintético

Novas regras para 
aumentar transparência

Edição de 2018 com olhos  
no bem-estar de pessoas e animais
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Que avaliação já é possível 
fazer deste segundo 
mandato como presidente  
da Junta?
De momento é uma avaliação 
positiva. O atual mandato é 
a continuação dos mandatos 
anteriores, sendo nossa 
intenção executar as nossas 
propostas eleitorais, dentro 
das nossas possibilidades, 
pois o orçamento que temos 
é muito curto para as reais 
necessidades da nossa 
freguesia. Continuaremos, 
também, a apoiar as 
associações/comissões  
ativas d’ Agrela.

Quais os objetivos até ao 
final do mandato?
O nosso maior objetivo é 

a conclusão do manifesto 
eleitoral sempre a pensar 
no melhor para a freguesia 
e todos os Agrelenses. 
Queremos criar melhores 
condições de mobilidade, 
manter a boa relação com 
as associações, comissões 
de festas e empresários, 
sem esquecer o bem-
estar da nossa população. 
Pretendemos melhorar as 
condições e infraestruturas 
para a prática de desporto, 
a pensar especialmente nas 
nossas crianças e jovens que 
serão o futuro da freguesia. 

Quais as potencialidades 
desta Freguesia?
A freguesia de Agrela tem 
uma localização excelente. 

Estamos perto do Porto, 
a cerca de 15 quilómetros, 
com bons acessos às 
autoestradas e aeroporto. 
Agrela tem grande potencial 
para o desenvolvimento 
da zona industrial devido à 
sua localização geográfica. 
É, também, uma excelente 
opção para morar por ser uma 
freguesia calma, tranquila 
e com capacidade para a 
construção.

Enquanto presidente da 
Junta, qual o convite que 
deixa aos leitores?
Aos leitores em geral 
convidamos a visitar e 
conhecerem melhor a nossa 
freguesia. Aos empresários 
convidamos a conhecer a 
zona industrial e a ver as 
potencialidades da nossa 
freguesia na área industrial. 
À população Agrelense 
que continuem a apoiar as 
associações e comissões da 
freguesia, para que estas 
realizem os seus eventos e 
continuem a movimentar a 
nossa freguesia e que, acima 
de tudo, continuem a sentir 
orgulho em ser Agrelenses.

da natureza da poesia  
à poesia da natureza

homenageado  
joão luís 
barreto 
guimarães

www.cm–stirso.pt
/cmsantotirso

@municipio–de–santo–tirso

08 a 21 
março

Paulo Bento acredita que a Agrela beneficia de uma localização geográfica excelente

AGRELA TEM GRANDE 
POTENCIAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DA ZONA INDUSTRIAL 
DEVIDO À SUA 
LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA 

 

[A FREGUESIA DE 
AGRELA] É UMA 
EXCELENTE OPÇÃO 
PARA MORAR POR SER 
UMA FREGUESIA CALMA, 
TRANQUILA E COM 
CAPACIDADE PARA A 
CONSTRUÇÃO 

 

QUEREMOS 
CRIAR MELHORES 
CONDIÇÕES DE 
MOBILIDADE, MANTER 
A BOA RELAÇÃO COM 
AS ASSOCIAÇÕES, 
COMISSÕES DE FESTAS 
E EMPRESÁRIOS, SEM 
ESQUECER O BEM-
ESTAR DA NOSSA 
POPULAÇÃO 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Agrela, Paulo Bento

“Melhoria de equipamentos 
desportivos é objetivo 
de mandato”
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O presidente da Câma-
ra Municipal de Santo 
Tirso, Joaquim Couto, 
esteve em Vilarinho, 

numa visita de trabalho por al-
gumas das intervenções já con-
cluídas e pelas principais obras 
em andamento.

Acompanhado pelos presiden-
tes da Junta de Freguesia e da 
Assembleia de Freguesia, Jorge 
Faria e Armindo Vieira, respeti-
vamente, e pelo vice-presidente 
da Câmara, Alberto Costa, Joa-
quim Couto deu continuidade às 
visitas de proximidade que leva 
a cabo às freguesias e acompa-
nhou, no terreno, os desenvolvi-
mentos de alguns dos principais 
anseios da população.

Recentemente intervenciona-
das, a Rua da Fundição e a Rua 
Chã da Raposa foram as pri-
meiras paragens. Vias que dão 
acesso direto a várias empresas, 
estão agora dotadas de infraes-
truturas de águas pluviais e sa-
neamento. Os melhoramentos 
conferem, ainda, uma maior se-

gurança e comodidade à circula-
ção de veículos pesados e peões.

Joaquim Couto visitou, tam-
bém, as obras de ligação do ce-
mitério de Vilarinho a Paradela, 
uma intervenção que contempla 
a requalif icação de parte do ar-
ruamento que existia, a execu-
ção de uma área de circulação 
pedonal e zona de paragem de 
transportes públicos. Trata-se 
de um investimento na ordem 
dos 700 mil euros “que irá ter 
um impacto muito grande na 
melhoria desta zona e será um 
elemento facilitador das acessi-
bilidades para todas as pessoas 
que a utilizam”, acredita o presi-
dente da Câmara de Santo Tirso.

Requalificar Escola da Laje
O avanço da segunda fase da 

obra é, de resto, um dos objeti-
vos da autarquia que, aliada à 
rede de saneamento e à requa-
lif icação da Escola da Laje, são 
as prioridades delineadas para 
a freguesia de Vilarinho. 

“A reforma da Escola da Laje 

vai avançar”, garantiu Joaquim 
Couto, no final da visita realiza-
da a 26 de janeiro, lembrando 
que se trata de “um investimen-
to na ordem dos 300 mil euros, 
muito reivindicado por todos”. 
O autarca frisou que esta será 
“mais uma das grandes obras 
do concelho” na área dos esta-
belecimentos de ensino e en-
fatizou a necessidade de, pos-
teriormente, ser feita gestão e 
manutenção rigorosa. “As in-
fraestruturas escolares ficaram 
degradadas porque durante 10 
ou 20 anos não foi feita manu-
tenção. É uma situação que não 
voltará a acontecer, de forma a 
mantermos a excelência do nos-
so parque escolar”, aludiu.

Sensibilizar a população para 
a ligação às redes públicas de 
água e saneamento foi outra 
das vontades manifestadas pelo 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso durante esta visita a Vila-
rinho, lembrando o papel funda-
mental das Juntas de Freguesia 
nesta matéria.

A segunda fase da requalif i-
cação da Praça Camilo Castelo 
Branco já está no terreno e se-
gue a linha pensada para toda 
a cidade de modo a aumentar a 
segurança dos peões. O inves-
timento é de 300 mil euros e a 
obra terá a duração de 150 dias.

Depois de, com a primeira 
intervenção, terem sido elimi-
nados os constrangimentos de 
trânsito no cruzamento, a se-
gunda fase da obra na Praça Ca-
milo Castelo Branco estende-se 
à Rua Dr. Joaquim Pires de Lima 
e ao troço da Rua dos Carvalhais 
e irá permitir a criação de uma 
via totalmente livre de barreiras 
para pessoas com mobilidade 
reduzida. Os peões passam a ter 
a possibilidade de utilizar toda 
a largura da via para “caminha-
das, passeios e usufruto do co-
mércio ali instalado”, explica o 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Joaquim Couto.

Consequentemente, o espaço 
automóvel será reduzido, fruto 
de uma politica de reorganiza-
ção da cidade cada vez mais di-
recionada para privilegiar o que 
não é poluente. “Queremos con-
tinuar a desenvolver a cidade de 
modo a aproximar as pessoas 
do usufruto do espaço público 
e estamos certos de que a con-
tinuação desta obra trará isso 
mesmo”, sublinha o autarca, 

enfatizando que a linha segui-
da pelo Município “é transver-
sal a toda a cidade e pretende 
não só melhorar a circulação, 
como aumentar a segurança e 
tornar os peões os utilizadores 
primordiais das vias do centro 
da cidade”.

Os sentidos de trânsito irão 
convergir nas duas extremida-
des da Rua Dr. Joaquim Pires de 
Lima, de modo a permitir a subi-
da na Rua dos Carvalhais. 

A obra contempla, ainda, a 
instalação de infraestruturas de 
drenagem de águas pluviais e 
residuais, de abastecimento de 
gás, eletricidade, telecomunica-
ções e rede de rega que, aliada 
à arborização e mobiliário urba-
no, irá “dotar a zona de melho-
res condições para habitantes 
e comerciantes”.

“Esta será uma solução para 
a diversificação e melhoria da 
mobilidade das pessoas, assim 
como o aumento da consciên-
cia de responsabilidade social 
que irá resultar na eliminação 
de práticas inimigas da susten-
tabilidade e do meio ambiente”, 
defende Joaquim Couto.

O trânsito estará condiciona-
do durante 150 dias. Concluída 
a obra as mais valias notar-se-
-ão, nomeadamente “ao nível da 
proximidade entre o comércio e 
as pessoas”, conclui.

Do conjunto de visitas do 
executivo municipal às fregue-
sias, Vila das Aves foi mais 
um ponto de paragem. Acom-
panhado pelo vice-presidente, 
Alberto Costa, pela vereadora 
da Educação, Sílvia Tavares, e 
pelo presidente da Junta de Vila 
das Aves, Joaquim Faria, o presi-
dente da Câmara de Santo Tirso, 
Joaquim Couto, visitou algumas 
das obras em curso na fregue-
sia. A Rua Prof. Mário Figueiredo 
e a Rua do Longal, onde decor-
rem trabalhos de requalif icação, 
f izeram parte do roteiro da visita 

e permitiram ao executivo acom-
panhar o seu desenvolvimento. 
Inserida no Plano de Mobilida-
de Sustentável a obra irá, expli-
ca Joaquim Couto, “trazer uma 
nova zona de circulação pedo-
nal”. Para além disso, o inves-
timento contempla a melhoria 
das condições de drenagem de 
águas pluviais e, “tratando-se 
de um espaço público irá per-
mitir que as pessoas circulem 
com maior segurança”, aponta.

A Escola Básica do Ave, que 
está a ser alvo de interven-
ções profundas foi outro dos 

pontos da visita. A decorrer a 
bom ritmo, as obras de requa-
lif icação irão beneficiar mais de 
500 alunos e dotar o espaço de 
“condições de excelência”. “A 
Educação continua a ser uma 
prioridade para a Câmara Mu-
nicipal”, sublinha Joaquim Cou-
to. O edil recorda, ainda, que a 
“autarquia dispôs de mais 360 
mil euros, do orçamento munici-
pal para complementar o inves-
timento na escola”, por acreditar 
que o teto de “750 mil euros de-
finido pelo Ministério da Educa-
ção não era suficiente”. 

A segunda fase da am-
pliação da rede de sa-
neamento já está em 
curso. Fruto de uma 

parceria entre a Câmara de San-
to Tirso e a Águas do Norte, o 
investimento na freguesia de 
Roriz ascende aos 635 mil euros 
e irá permitir que o saneamen-
to chegue a mais de 900 fogos.

Depois da primeira fase ter 
dotado a freguesia de 1,3 qui-
lómetros de novas infraestrutu-
ras, com um total de 38 ramais, 
num investimento de aproxima-
damente 100 mil euros, já come-
çaram a ser construídos os 6,6 
quilómetros de rede de sanea-
mento público na freguesia de 
Roriz. São 555 ramais que vão 
beneficiar cerca de 900 fogos e 
que incluem a EM 209-2, a rua 
Aldeia Nova, a rua D. João IV, a 
rua do Rato, a travessa e a rua 
das flores. Prestes a iniciar es-
tão, também, as intervenções na 
Quinta da Fonte, na rua das Tu-
lipas e na Avenida da Coutada. 

Com a segunda fase em an-
damento, o presidente da Câma-
ra, Joaquim Couto, relembra que 
se trata de uma intervenção de 
“extrema importância para a po-
pulação”, não só por questões 
relativas à “salubridade e saú-
de pública”, mas também tendo 
em conta “a qualidade de vida”.

Assumido como prioridade 

pela Câmara Municipal de Santo 
Tirso, quer no mandato passa-
do, quer no atual, o presidente 
reforça que “até ao final de 2015 
foram investidos quatro milhões 
de euros na construção de 50 
quilómetros de rede de sanea-
mento”. Já no início de 2017, 
“avançou-se com um investi-
mento global de cinco milhões 

em 17 localidades do Município, 
abrangendo mais de 10 500 fo-
gos”, adiantou.

Joaquim Couto voltou a sub-
linhar, por outro lado, a impor-
tância de fazer a ligação à rede 
pública já que “na freguesia de 
Roriz, dos 353 fogos que tinham 
saneamento disponível, apenas 
100 estavam ligados”. “As pes-

soas consideram que o sanea-
mento deve ser uma prioridade 
da Câmara”, continuo o presi-
dente, “Pois bem, só nos últimos 
quatro anos foram feitos inves-
timentos na ordem dos nove mi-
lhões de euros nesta área. No 
entanto, aquilo que se verif ica é 
que muita gente não faz as liga-
ções ao saneamento”, lamentou.

Empenhada em modificar o 
cenário, a Câmara Municipal irá 
continuar a promover “ações de 
sensibilização para a importân-
cia da ligação à rede pública de 
saneamento”, até porque “se 
trata de uma questão ambien-
tal e de saúde pública e é im-
portante que as pessoas per-
cebam isso”.

Obra abrange Rua Dr. Joaquim Pires de Lima e troço da Rua dos Carvalhais

Joaquim Couto visitou obras concluídas e em curso na freguesia de Vilarinho

Trabalhos já estão no terreno para levar saneamento a 900 fogos

Uma das ruas que está a ser alvo de requalificação por parte da Câmara

EM QUATRO ANOS 

9  milhões € 
EM SANEAMENTO 

Segunda fase 
da ligação 
a Paradela 
é prioridade 

Segunda fase da Praça Camilo Castelo Branco  
Requalificação aposta  
na mobilidade sustentável

Obras a bom ritmo em Vila das Aves

As obras na freguesia deverão estar concluídas em maio

Ampliação da rede de 
esgotos em Roriz avança
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T odas as semanas à se-
gunda feira, desde ja-
neiro passado, o Canil/
Gatil Municipal de Santo 

Tirso recebe os alunos do cur-
so de Educação e Formação de 
“Tratador de Animais em Cati-
veiro” da Escola Profissional 
Agrícola Conde S. Bento. Lim-
pam as boxes, auxiliam no tra-
tamento de feridas, ajudam na 
socialização e convívio com os 
animais e põem, assim, em prá-
tica o protocolo desenvolvido 
entre a Escola e a autarquia de 
Santo Tirso com vista ao desen-
volvimento da sua formação em 
contexto de trabalho.

Estas são, de resto, algumas 
das tarefas que os 17 alunos do 
9º ano realizam no espaço du-
rante o período letivo. A coo-
peração foca-se, sobretudo, na 
aquisição de competências téc-
nicas, relacionais e de gestão de 
carreira relevantes para a qua-
lificação profissional e a inser-
ção no mercado de trabalho dos 
alunos e o presidente da Câma-
ra, Joaquim Couto, acredita que 
esta parceria é mais “um bom 
exemplo” do trabalho em rede 
que a Câmara tem vindo a de-
senvolver com as diversas ins-
tituições do Município. No caso 
do Canil/Gatil Municipal, refere, 

pretende-se, por um lado, “que 
os alunos possam vivenciar ex-
periências em contexto real de 
trabalho” e, por outro, “promover 
o convívio com os animais que 
se encontram temporariamente” 
naquele equipamento.

O Canil/Gatil Municipal foi 
inaugurado em julho passado, 
na Ermida. Tem capacidade para 
acolher 70 animais e, para além 
da captura de animais abando-
nados nas ruas, procede à reco-
lha ao domicilio de animais vi-
vos e mortos, faz a identif icação 
eletrónica, vacinação antirrábica 
e esterilização dos animais que 
derem entrada nas instalações.

Mais de 30 organizações na-
cionais e internacionais, num 
total de 15 nacionalidades es-
tiveram, durante dois dias, em 
Santo Tirso, para a Consulta da 
Sociedade Civil Europeia acer-
ca da implementação do Plano 
Europeu para o Combate ao Al-
coolismo no período 2012-2020 
definido pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS).

A certeza de que a respos-
ta aos problemas associados 
ao consumo de álcool pode ser 
dada não só através das politi-
cas governamentais, mas tam-
bém pelas ações desenvolvidas 
pelos municípios foi uma das pri-
meiras conclusões de Carina Fer-
reira Borges, do escritório regio-
nal da OMS para a Europa. Essa 
foi uma das razões que justificou 
a escolha do Município de Santo 
Tirso para debater o Plano.

A implementação de taxas 
sobre as bebidas alcoólicas, a 
limitação do marketing nas re-
des sociais e a imposição de 
mais limites à disponibilização 
de bebidas alcoólicas são algu-
mas das politicas necessárias 
para intervir eficazmente num 
problema que causa “um milhão 
de mortes por ano”, adiantou. 
"Temos hoje suficiente evidên-
cia científica que nos permite 
dizer que há coisas que têm de 
ser mudadas", continuou.

“A Câmara de Santo Tirso está 
atenta a este fenómeno e é por 

isso que tem no terreno um con-
junto de medidas que pretendem 
combater as questões da depen-
dência, nomeadamente do ál-
cool”, adiantou o presidente da 
Câmara Municipal, Joaquim Couto.

Medidas concretas
O presidente deixou claro 

que, na área da Saúde, “San-
to Tirso tem sido uma pedrada 
no charco”, nomeadamente na 
implementação do Plano Muni-
cipal de Saúde e de cerca de 55 
medidas de caráter social que 
visam aumentar a qualidade de 
vida da população.

No que ao álcool diz respei-
to, é feito o acompanhamento de 
pessoas isoladas com problemas 
de alcoolismo inseridos no pro-
grama do Rendimento Social de 
Inserção (RSI), assegurada a ce-
dência de viaturas para transpor-
tes dos utentes para tratamento 
em comunidades terapêuticas ou 
unidades de desabituação, as-
sim como a atribuição de cartões 
multivantagens dos TUST para 
deslocação a consultas. 

A taxa de problemas ligados 
ao álcool no Município de Santo 
Tirso situa-se dentro da média 
nacional, embora a evolução da 
procura das primeiras consultas 
tenha vindo a diminuir a partir 
de 2015. Os utentes acompa-
nhados são, maioritariamente, 
do sexo masculino com idade 
superior a 45 anos.

Ajudaram a construir o imagi-
nário de uma geração e a moldar 
as suas personalidades através 
dos livros. O efeito que Ana Ma-
ria Magalhães e Isabel Alçada 
continuam a ter, hoje, no públi-
co juvenil mantem-se inalterado 
há décadas e as autoras dos li-
vros “Uma Aventura” estiveram 
em Santo Tirso para, à boleia do 
seu mais recente livro “Armadi-
lha Digital”, falarem a alunos do 
concelho acerca dos perigos da 
Internet.

Furto de identidade, invasão de 
contas bancárias, descobrir e uti-
lizar a palavra passe, instalação 
de vírus ou programas maliciosos. 
Os riscos que as autoras abordam 
no livro são reais e deram o mote 
para uma conversa de proximida-
de que levou os alunos a reve-

larem, inclusive, casos pessoais.
Ana Maria Magalhães e Isabel 

Alçada explicaram que a constru-
ção do livro implicou não só pes-
quisa, mas também entrevistas 
com a Policia Judiciária para obter 
informação real e deixaram algu-
mas recomendações para a prote-
ção contra os riscos cibernéticos.

Esta foi apenas uma das ini-
ciativas que assinalou o dia da 
“Internet mais segura”. Promo-
vidas para os alunos das esco-
las do Município, foram realiza-
das sessões de esclarecimento 
que juntaram cerca de 600 es-
tudantes e trouxeram a debate 
um dos grandes problemas da 
sociedade atual e que afeta, de 
forma considerável, os jovens. 
Os perigos a que os mais novos 
estão expostos na Internet foram 

ainda abordados, na sessão de 
encerramento, que decorreu na 
Biblioteca Municipal destinada 
a toda a comunidade educativa, 
que contou com a presença de 
Tito Morais, fundador do projeto 
Miúdos Seguros Na.Net.

A chegada da Internet abriu 
um mundo paralelo que facilitou 
o trabalho de pessoas e organi-
zações, mudando a forma como 
a comunicação é vista. Ao mesmo 
tempo fez surgir um conjunto de 
perigos para os utilizadores que 
podem ter consequências graves 
caso não sejam desenvolvidas es-
tratégias para evitar. No âmbito 
da “Internet mais Segura” 2019, 
entre 4 e 5 de fevereiro, as ses-
sões deram algumas ferramentas 
aos mais jovens para reconhece-
rem os riscos e estarem alerta.

O relatório anual da En-
tidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Re-
síduos (ERSAR) é claro: 

Santo Tirso, para além de ser um 
dos Municípios com o sistema de 
água mais eficiente do país, é um 
dos que apresenta cerca de 100 
por cento de qualidade de água 
distribuída pela rede pública.

Publicado no final de dezem-
bro, o relatório dá conta de que 
a percentagem de água não fatu-
rada no Município é de 9,75 por 
cento, o que contrasta com os 

30 por cento de média nacional. 
Segundo o presidente da Câma-
ra, Joaquim Couto, Santo Tirso 
é o segundo Município a nível 
nacional com a melhor taxa de 
água não faturada, aquela que 
é desperdiçada no percurso en-
tre a distribuição “em baixa” e 
as torneiras dos consumidores.

Dados que colocam Santo 
Tirso bem longe de fazer parte 
dos municípios que, em 2018, 
desperdiçaram um volume de 
água que dava para encher 281 
piscinas olímpicas por dia. Para 

o autarca a justif icação é sim-
ples: “Temos um sistema de 
abastecimento público de água 
que cumpre todos os requisitos 
impostos pela ERSAR”. Joaquim 
Couto vai mais longe e explica 
que “os investimentos realiza-
dos na rede de abastecimento 
público de água contribuem de-
cisivamente para os resultados 
obtidos pelo Município de San-
to Tirso no que toca à qualida-
de da água e à percentagem de 
água não faturada, fruto de um 
modelo de gestão económica e 

ambientalmente sustentável”.
Por se tratar de um assunto 

relativo à saúde pública da po-
pulação de Santo Tirso o execu-
tivo municipal, assegura, “tem 
vindo a desenvolver esforços no 
sentido de colmatar a necessi-
dade de fazer chegar a água da 
rede pública à zona do Vale do 
Leça”. Algo que estará prestes 
a ser desbloqueado e represen-
ta um investimento de cerca de 
4,5 milhões de euros “em baixa” 
e um valor quase semelhante 
“em alta”, a efetuar pela empre-

sa Águas do Norte.
“Os investimentos no Vale do 

Leça na rede pública só não es-
tão mais acelerados porque, na 
verdade, há um conjunto de Mu-
nicípios que se ufanam de ter a 
água barata, mas não a pagam 
“em alta” à Águas do Norte”, ex-
plica, reforçando ser fundamen-
tal que os consumidores façam 
ligação à rede pública. Ligação 
essa que “no caso de Santo Tir-
so, é gratuita, quando na maioria 
dos Municípios portugueses tem 
custos”, conclui.

Os representantes de mais de 30 organizações nacionais e internacionais

Protocolo com o  Município promove aprendizagem em contexto de trabalho 

Isabel Alçada falou aos mais novos sobre os perigos da Internet

Município de Santo Tirso é exemplo no país de acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

Alunos da  
Escola Agrícola 
em Formação  
no Canil/Gatil
Municipal

Em discussão o Combate ao Alcoolismo
Organização Mundial  
de Saúde em Santo Tirso

Sessões ajudam a lutar contra a “armadilha digital”

Água 
com 100 
por cento 
de qualidade
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Os percursos pedestres que 
atravessam o território de Santo 
Tirso têm conquistado cada vez 
mais adeptos e, por isso mes-
mo, foi com naturalidade que 
mais de cem pessoas aceitaram 
o desafio da Câmara Municipal 
de Santo Tirso e, na manhã ge-
lada de 26 de janeiro, se deixa-
ram embrenhar no coração dos 
percursos do rio Leça e percor-
reram cerca de 15 quilómetros 
pelas paisagens naturais de 
Santo Tirso. A partida foi dada 
com o Santuário de Nossa Se-
nhora da Assunção como fun-
do e, a cada quilómetro, par-
ticipantes de dentro e fora do 
concelho, iam explorando os re-
cantos da freguesia de Monte 
Córdova, no cenário escolhido 
por Camilo Castelo Branco para 
a sua obra “A Bruxa de Monte 
Córdova” (1867).

Do alto de Cabanas à nascen-
te do rio Leça, passando pela 
Serra Hidráulica de Pereiras, 
exemplo de arquitetura pré-in-
dustrial, dedicado à serração de 
madeira, o contacto com a na-
tureza é enriquecido pela des-
coberta da biodiversidade. Inse-
rido no Programa de Percursos 
Pedestres da responsabilidade 
da Câmara Municipal, o trilho 
é uma viagem pelos costumes, 

tradições e património natural 
concelhio, estimulando a ativi-
dade física e a criação de hábi-
tos de vida saudáveis.

Caminhada da Primavera por 
terras de S. Rosendo

Marcada está já a próxima 
para dar as boas vindas à nova 
estação. A Caminhada da Pri-
mavera irá percorrer, dia 23 de 
março, o Percurso 2 – Padrão e 
os participantes terão a opor-
tunidade de passar pelas ter-
ras de S. Rosendo (Santo Tirso, 
Santa Cristina do Couto, Monte 
Córdova e S. Miguel do Couto) 
e conhecer algumas das lendas 
que envolvem o monge, bispo, 
governador e pacificador cano-
nizado no século XII.

O ponto de encontro está 
marcado para as 09h00 na Câ-
mara Municipal e a partida será 
dada 30 minutos depois. Ao lon-
go de 9,3 quilómetros, será pos-
sível percorrer os caminhos que 
levam à Mina D’água, ao largo 
da Turbina, à capela de Santo 
António e à Igreja de Santa Cris-
tina do Couto. O percurso é de 
dificuldade média e o regresso 
à Câmara Municipal está previs-
to para as 13h00. A inscrição é 
obrigatória e pode ser feita até 
às 15h do dia 20 de março.F oram mais de 2200 parti-

cipantes que, ao longo de 
dois dias percorreram as 
dezenas de quilómetros 

que compuseram a edição deste 
ano do Santo Thyrso Ultra Tri-
lhos (STUT). Crianças, adultos, 
profissionais e amadores jun-
taram-se para o grande evento 
de corrida de montanha do con-
celho, organizado pela Câmara 
Municipal e pelo Núcleo Asso-
ciativo de Santo Tirso nos dias 
16 e 17 de fevereiro.

Esta foi a quinta edição da 
prova que leva os participantes 
a algumas das melhores paisa-
gens do concelho e surgiu com 
algumas alterações, nomeada-
mente na partida e chegada das 
provas de dia 17, que passaram 
a ser feitas na Fábrica de Santo 
Thyrso. Mudanças que vieram 
enriquecer o percurso da prova 
e levaram os participantes a per-
correr 18 quilómetros para o trail 

curto, 30 quilómetros para o trail 
longo, ou 50 quilómetros para o 
Ultra Trilhos. Ao mesmo tempo, 
uma caminhada de dificuldade 
moderada e carater não compe-
titivo conduziu os participantes 
ao longo de 12 quilómetros.

No primeiro dia, o STUT foi 
exclusivo para os mais peque-
nos e o Parque Urbano Sara Mo-
reira acolheu o Santo Tirso Trail 
Kids onde as crianças competi-
ram com distâncias e classifi-
cações próprias de acordo com 
as faixas etárias. Já no segun-
do, Sérgio Sá e Nádia Casteleiro 
seriam os primeiros a cortar a 
meta após 50 km percorridos 
nos trilhos. Sérgio, no escalão 
masculino, completava a prova 
em 04:31:35, a cerca de dois mi-
nutos do segundo classificado. 
No escalão feminino, Nádia cor-
tou a meta depois de 05:51:31, 
com um avanço de quase 20 mi-
nutos da sua concorrente.

Bruno Silva e Marisa Vieira 
foram os grandes campeões 
do trail longo, ao completarem 
30 km em 02:41:26 e 03:04:33, 
respetivamente. João Ferreira 
foi o primeiro homem a termi-
nar o trail curto, de 18 km, em 
01:28:01. Já Ester Alves foi a pri-
meira mulher, com uma marca 
de 01:55:06.  

“Esta é já uma prova emble-
mática no calendário despor-
tivo do Município”, adiantou o 
presidente da Câmara, Joaquim 
Couto, garantindo que “a segu-
rança, a qualidade dos trilhos e 
o próprio ambiente que se vive 
nesta prova foram muito elogia-
dos”. O objetivo, garante, é “em 
conjunto com o NAST, continuar 
a trabalhar para que, ano após 
ano, a prova seja melhor, pos-
sa crescer, e trazer mais gente 
de fora do concelho já que o 
turismo de natureza e desporti-
vo está em franco crescimento".

C orrida, yoga, meditação e dan-
ce party. Os ingredientes que 
compõem o primeiro Rest Day 
– Festival de Santo Tirso são 

misturados com os espaços verdes de 
um dos parques mais emblemáticos 
do Município e culminam com a pro-
moção da saúde e bem-estar.

No dia 6 de abril, o Parque do Ri-
beiro do Matadouro recebe os aficio-
nados dos hábitos de vida saudáveis 
e do equilíbrio entre corpo e mente. 
O evento apresenta uma abordagem 
diferente ao conceito do fitness e jun-
ta várias modalidades a serem prati-
cadas ao mesmo tempo. 

O desporto de natureza é, cada vez 
mais, uma aposta para quem procura 
estar em forma e aproveitar os dias de 
descanso para recarregar energias e 
restaurar a mente. A primeira edição 
do Rest Day de Santo Tirso compila to-
dos esses fatores e alia a animação à 
meditação, ao yoga e às atividades de 
autoconhecimento que ajudam a esti-
mular a criação de uma visão de futuro.

Para o início da manhã está, assim, 
prevista uma corrida de 5 quilóme-

tros, recheada de animação e onde 
cada um segue o seu ritmo próprio. 
O yoga ao ar livre pode ser praticado 
mesmo por aqueles que nunca tive-
ram qualquer contacto com a moda-
lidade. Com posições básicas, o mo-
mento é sobretudo de libertação de 
corpo e mente. Neste sentido surge 
também a meditação e o reiki. A pri-
meira bastante ligada ao alcance da 
plenitude do “eu”, a segunda como 
forma de canalizar a energia positiva 
do evento para o bem-estar. Psycle 
HIIT é o nome de uma das atividades 
mais fora da caixa do dia: mistura o 
cycling com o poder da mente e alia 
a meditação à utilização da bicicleta.

Animação, performances, bandas 
e Dj’s trazem ao festival a compo-
nente mais alegre e descontraída. O 
foco mantém-se, ainda assim, na vida 
saudável e exemplo disso mesmo é 
a presença de chefes de cozinha e 
entendidos de comida saudável com 
dicas sobre bebidas detox e uso de 
produtos de origem animal e biológi-
cos. O recinto será dividido em espa-
ços definidos pelas diversas ativida-

des e com destaque para um mercado 
de produtos locais.

Ao longo de todo o dia irão decorrer 
workshops para estimular o autoco-
nhecimento e autoconfiança e ajudar a 
desenvolver e fortalecer a inteligência 
e saúde emocional. O toque mais boé-
mio é dado pelo body painting que, 
apesar de descontraído, é feito nos 
moldes que caracterizam o evento.

Francisca Guimarães, autora do 
blog “Miss Kale”, que pretende aju-
dar os leitores a encontrarem equilí-
brio no estilo de vida, paz interior e 
hábitos de alimentação saudável, é 
uma das convidadas do evento para 
uma palestra sobre alimentação anti-
-aging. Ana Milhazes, por sua vez, irá 
dar dicas acerca de desperdício zero e 
slow living e Sandra Chaumeron terá a 
seu cargo um concerto de relaxamento 
e uma aula Lu Jong (yoga tibetano).

Os bilhetes para o Rest Day podem 
ser adquiridos em restday.pt e junto 
dos parceiros do evento e trocados 
pelo kit de participação três dias an-
tes do evento, no Pavilhão Desportivo 
Municipal.

BREVES

João Correia apurado  
para Mundial de Atletismo
O atleta tirsense, João Correia apurou-se para 
o Mundial de Atletismo organizado pela In-
ternational Paralympic Committee que se irá 
realizar entre 7 e 15 de novembro, no Dubai. 
Após uma recuperação de cerca de seis meses, 
de um grave problema na Cervical, João Cor-
reia voltou às competições no Torneio regional 
de Inverno Masters em Lousada e alcançou 
os mínimos necessários para os 100 metros, 
com uma marca de 26,96 segundos. Perante o 
apuramento para o mundial deste ano, o atleta 
não tem dúvidas: “este resultado é a prova de 
que nunca devemos desistir de lutar por aquilo 
que acreditamos”.

Voto de louvor ao Ginásio
A Câmara Municipal de Santo Tirso atribuiu 
um voto de louvor ao Ginásio Clube de Santo 
Tirso pela conquista de 12 títulos nacionais 
nos Masters de Natação que decorreram na 
Mealhada, entre 18 e 20 de janeiro. “Os re-
sultados desportivos alcançados na Mealhada 
confirmam a excelência do trabalho desenvol-
vido pelo Ginásio Clube de Santo Tirso em prol 
do desenvolvimento desportivo do Município 
e validam as polícias de fomento desportivo 
postas em prática pela Câmara Municipal”, elo-
giou o presidente da Câmara, Joaquim Couto. 
Para além dos 12 títulos de campeão nacio-
nal, o clube alcançou ainda duas medalhas 
de prata e cinco de bronze. Resultados que 
valeram ao Ginásio o 11º lugar da geral por 
equipas, num campeonato que contou com a 
participação de 66 clubes.

Eleito personalidade  
do ano 2018
Indicado pela Federação Portuguesa de Aero-
náutica, o tirsense Augusto Coelho trouxe para 
casa o prémio Mérito Desportivo – Personali-
dade do Ano 2018, atribuído pela Confedera-
ção do Desporto de Portugal, na gala, que é 
apelidada por muitos de ‘Óscares do Desporto 
Português’. A Câmara Municipal de Santo Tirso 
já se juntou à homenagem e, em reunião de 
Câmara atribuiu um voto de louvor a Augusto 
Coelho, pelo “dinamismo, pela capacidade de 
organização e pela forma como agregou tantos 
pilotos de paramotor em torno do núcleo de 
Santo Tirso” A Câmara Municipal presta, assim, 
reconhecimento ao piloto que “é um exemplo 
de perseverança e de genuína dedicação a uma 
modalidade desportiva”. “Graças ao espírito 
de iniciativa, à coragem e ao trabalho desen-
volvido em prol da modalidade, por Augusto 
Coelho”, sublinha o presidente da autarquia, 
Joaquim Couto, “Santo Tirso é hoje a capital 
dos paramotores em Portugal, o que contribui 
para a projeção além-fronteiras do Município, 
cada vez mais eclético e a fazer jus ao estatuto 
de Município Amigo do Desporto”.

Quinta edição da prova juntou mais de 2200 participantes

Caminhada da Primavera está marcada para 23 de março

Parque do Ribeiro do Matadouro vai receber o evento

Mais de 100 pessoas 
juntaram-se para  
a primeira caminhada  
do ano

STUT levou 
atletas aos trilhos  
do concelho

Saúde e bem-estar no Parque do Ribeiro do Matadouro

Precisa de relaxar?
A 6 de abril 
chega o Rest Day 

16 17FEVEREIRO 2019 • JORNAL MUNICIPAL JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #12

MEXER MEXER



“Da natureza da poe-
sia, à poesia da Na-
tureza” é o mote 
para a edição de 

2019 da “Poesia Livre”. Uma 
ode à exultação da natureza 
onde João Luís Barreto Guima-
rães é o homenageado e Pedro 
Abrunhosa o convidado para o 
encerramento.

É autor de uma obra repre-
sentada em antologias poéticas 
e revistas literárias de nume-
rosos países. João Luís Barre-
to Guimarães lançou o seu pri-
meiro livro em 1989, chamou-lhe 
“Há Violinos na tribo” e, desde 
aí, vai pincelando toda a sua 
obra com apontamentos auto-
biográficos e toques de diálo-
go com o leitor. “Mediterrâneo” 
que em 2016 transpunha a his-
tória dos territórios divididos 
da Europa, valeu-lhe o prémio 
Nacional de Poesia António Ra-
mos Rosa. Formado em Medici-
na pela Universidade do Porto, 
é cirurgião plástico, mas, aos 
poucos, a poesia foi ganhando 
espaço à medicina. Reduziu a 
atividade profissional como mé-
dico e, desde então, a escrita 
ganhou tempo.

Com Jorge Sousa Braga, Ma-
nuel António Pina e Eugénio de 
Andrade integrava a “tribo” que 
lia, discutia e respirava poesia 
e, no ano em que a sua vida li-
terária alcança as três décadas, 
acaba de lançar o seu mais re-
cente livro: “O tempo avança por 
sílabas”. Uma antologia de 100 

poemas escolhidos de entre os 
10 livros que publicou. 

A comemorar 30 anos liga-
dos à poesia, João Luís Barreto 
Guimarães é o homenageado da 
“Poesia Livre”. Dia 21 de março, 
às 21h30 na Fábrica de Santo 
Thyrso, reencontra-se com Pe-
dro Abrunhosa, para uma ter-
túlia poética com a tónica na 
“Natureza da Palavra”. Abru-
nhosa que acredita que João 
Luís é “alguém que já marcou 
a poesia contemporânea”. “Aqui-
lo que fica da leitura das poe-
sias do João Luís Barreto Guima-
rães”, assegura, “é instigador de 
estados sensórios, é instigador 
de emocionalidades e, no fun-
do, no fundo, a arte é isso que 
faz, a arte é uma provocação 
aos sentidos”.

Do programa da “Poesia Li-
vre”, o poeta marcará ainda pre-
sença no dia 15 de março, pelas 
15h30, no auditório Padre An-
tónio Vieira para uma conversa 
intimista e no dia 17 de março, 
às 18h00, no átrio da Câmara 
Municipal para a sua homena-
gem. O professor Eusébio André 
Machado irá proceder à apre-
sentação de “O tempo avança 
por sílabas”, com a participação 
da Classe de Ginástica Rítmica 
do Ginásio Clube de Santo Tirso.

“O Planeta limpo 
do Filipe Pinto”

A fazer a ponte com os mais 
novos está o vencedor da tercei-
ra edição do programa ídolos, 

Filipe Pinto, que quase uma dé-
cada depois do sucesso televisi-
vo abraça o seu livro “O Planeta 
limpo do Filipe Pinto”. Um livro 
que encerra em si uma viagem 
de aventuras ao seu planeta ima-
ginário onde é possível perce-
ber o impacto negativo das más 
ações humanas na sobrevivência 
de todos os seres vivos. Filipe 
Pinto estará na Fábrica de Santo 
Thyrso, às 10h00 de dia 18 para 
um teatro musicado do seu livro.

À semelhança do que aconte-
ce há vários anos, a edição de 
2019 da “Poesia Livre” envolve, 
durante duas semanas, toda a 
comunidade em torno de histó-
rias, mensagens e ensinamen-
tos escritos em verso. Totalmente 
virada para a ligação ao meio 
ambiente, “Da natureza da poe-
sia, à poesia da natureza” inva-
de ruas, escolas, Instituições de 
solidariedade social e algumas 
das principais infraestruturas do 
concelho para explorar as várias 
vertentes da componente poéti-
ca como forma de passar infor-
mação. Com arranque marcado 
para dia 8 de março, o programa 
surge de um trabalho de estreita 
cooperação entre o Município, 
as Escolas, as Universidades sé-
nior e diversas associações do 
concelho.

De 8 a 21 de março irão pro-
liferar as mais variadas inicia-
tivas, desde concursos de poe-
sia, à decoração de montras de 
estabelecimentos comerciais 
do Município em homenagem 
a vários poetas portugueses, 
a inaugurações de exposições 
de fotografia com declamação 
de poesia, entre outros. Haverá 
ruas com flores, poemas, escul-
turas e pinturas alusivas à na-
tureza, poemas que circulam de 
mão em mão nos sacos de pão 
das padarias e pastelarias ade-
rentes, atividades destinadas à 
terceira idade, poesia nos TUST 
e no comboio. “Este lado, nosso 
lado”, “Teatro sobre a obra de 

Cesário Verde” e “AETHER ou o 
5º elemento” são as peças de 
teatro que integram a progra-
mação. Dramatizada pela Com-
panhia de Teatro de Santo Tirso 
no Salão Paroquial de Fontis-
cos, ”Este lado, nosso lado” é 
uma performance poética mar-
cada para as 19h45 de dia 15 
de março. No dia seguinte, às 
21h00 na Fábrica do Rio Vize-
la, é a vez do teatro Aviscena e 
da Universidade Sénior de Vila 
das Aves darem vida a “AETHER 
ou o 5º elemento”. Já no dia 21, 
no Auditório Padre António Viei-
ra, às 15h30, a OFICINA, Escola 
Profissional do INA leva a cabo 
o “Teatro sobre a obra de Cesá-
rio Verde”.

“Chove poesia” é uma per-
formance levada a cabo pelo 
Instituto Nun’ Alvres em que a 
dança se junta à poesia e à mú-
sica que acontece no primeiro 
dia da Poesia Livre, às 11h100, 
na Praça 25 de Abril. A nível mu-
sical, Rui Mesquita (piano), Car-
los Caneiro (guitarra clássica), 
Ivo Machado (canto) e António 
Sousa (declamação) dão corpo 
ao espetáculo musical “Pendu-
rei no vento uma canção”, que 
irá fazer-se ouvir no dia 15, às 
21h00, na Biblioteca Municipal 
de Santo Tirso.

Recitais, oficinas criativas, sa-
raus e muitas declamações de 
poesia são outros dos pontos 
que integram o programa deste 
ano e que pode ser consultado, 
na íntegra, em www.cm-stirso.pt.Pedro Abrunhosa estará ao lado do poeta dia 21, na Fábrica de Santo Thyrso

Livro de Filipe Pinto explora impacto negativo da ação humana no ambiente 

João Luís Barreto Guimarães vai ser o homenageado a 17 de março

A edição de 2019 envolve toda a comunidade durante duas semanas

AQUILO QUE FICA 
DA LEITURA DAS 
POESIAS DO JOÃO LUÍS 
BARRETO GUIMARÃES 
É INSTIGADOR DE 
ESTADOS SENSÓRIOS, 
É INSTIGADOR DE 
EMOCIONALIDADES 
E A ARTE É ISSO 
QUE FAZ  
Pedro Abrunhosa

10 MAR  
15H00

“POESIA  
NO LARGO  
DE S. ROSENDO"
Largo de S. Rosendo
S. Miguel do Couto

19 MAR  
Praça 25 de Abril
21 MAR  
Praça Conde S. Bento

“LIVRO VOADOR"
Alunos do 3º ciclo do colégio 
de Santa Teresa de Jesus 
dinamiza um quiosque 
ambulante de poesia.

11 MAR  

"PRÓXIMA 
PARAGEM:  
POESIA”
Escola Básica da Ponte leva 
a poesia numa viagem de 
comboio e celebra a nossa 
natureza humana.
Estação de Vila das Aves  
– Porto (S.Bento)

16 MAR  

“POESIA  
NO PARQUE”
Dia dedicado à poesia, 
dinamizado pelos alunos 
das Escolas do Olival, 
Quelha e São Martinho, 
em parceria com a junta 
de freguesia.
Parque do Olival

20 MAR  

"CAMINHADA  
E PIC-NIC 
POÉTICOS”
A Oficina – Escola Profissional 
do INA organiza uma caminhada 
seguida e pic-nic com partilha 
de momentos poéticos.
Concelho de Santo Tirso

21 MAR  
MANHÃ

“SENTADO 
COM A POESIA”
Em pleno centro de Santo 
Tirso, a Escola Básica 
da Ponte traz poesia e 
convida a parar, a escutar 
e a guardar um segredo 
que transforma.
Centro de Santo Tirso

21 MAR  
10H20

“TUST…
POÉTICO”
Durante o percurso Caldas 
da Saúde/Santo Tirso 
os alunos do Instituto 
Nun’Alvres vão declamar 
e oferecer lembranças 
poéticas.
Caldas da Saúde  
– Santo Tirso

21 MAR  
15H00

“NATURALMENTE… 
POESIA…”
Assinalando o Dia Mundial da 
Poesia e o Dia Mundial da Árvore, 
a comunidade escolar da escola 
Cidenai assistirá, num ambiente 
rural, à declamação de poemas 
pelos alunos do Clube de Poesia, 
e decorará uma árvore com 
folhas de poesia.
Parque do Ribeiro  
do Matadouro

Programa
ao ar livre

“Poesia Livre” traz João Luís Barreto Guimarães a Santo Tirso
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É dona de um espólio mul-
tidisciplinar, transversal 
ao vídeo, à fotografia, à 
animação, à pintura e à 

escultura. Autora de uma das 
esculturas mais figurativas ins-
taladas no Museu Internacio-
nal de Escultura Contemporâ-
nea (MIEC) ao ar livre. Artista 
com um estreito contacto com a 
tradição iconográfica europeia. 
Amy Yoes é americana e expõe, 
atualmente, “Correspondências” 
na sede do MIEC.

Ali, garante, um dos aspetos 
mais importantes foi “a ligação 
ao espaço” do museu. Espaço 
esse que considera “muito es-
pecial, muito bonito”. A exposi-
ção inclui esculturas da coleção 
da artista e esculturas inéditas 
e o “contexto” em que se inse-
re foi algo que Amy Yoes não 
descurou. “Pareceu-me natural 
explorar a ideia dos instrumen-
tos de navegação neste contex-
to, neste espaço, neste museu”. 
Esse é apenas um dos elemen-
tos que compõem a exposição. 
Às esculturas caraterizadas por 
jogos de luz e movimento jun-
tam-se pinturas onde a cor é 
misturada em sobreposições 

que conferem tridimensionali-
dade. “Não foi um trabalho fá-
cil”, assegura, “mas foi muito 
gratif icante porque reúne mui-
tos elementos”.

Dona de um trabalho extre-
mamente “experiencial”, Amy 
Yoes não esconde que adora 
“viajar pela construção artísti-
ca” e fazer pesquisa. De volta a 
Portugal depois de ter, em 1993, 
assistido à instalação da sua 
“Capriccio”, nas imediações do 
Mosteiro de S. Bento, aquando 
do segundo simpósio do MIEC 
ao ar livre e de, em 1998, ter 

criado “Cursiva” para a Expo 
98, a artista confidenciou “ser 
bom voltar a Portugal”. Não só 
por rever amigos como Fernan-
da Fragateiro, que não faltou 
à inauguração da exposição, 
como voltar a reencontrar-se 
com a escultura que já faz par-
te da cidade. “Tem sido muito 
interessante revisitar aquela 
escultura”, adiantou, referindo 
“estar muito satisfeita” por ser 
um trabalho seu que adora.

Perante uma plateia rechea-
da, o vereador da Cultura, Tia-
go Araújo, debruçou-se sobre 
o importante papel que o MIEC 
desempenha na cidade e enal-
teceu a presença de “uma es-
cultora de referencia mundial 
que mais do que celebrar a arte 
contemporânea, ajuda a cele-
brar a história da arte em San-
to Tirso”. Tiago Araújo realçou 
que “é em Santo Tirso que se 
encontra um dos maiores par-
ques escultóricos do mundo” e 
sublinhou que o MIEC veio “unir 
a história à contemporaneida-
de que afirmou o concelho e 
ajudou a promover o turismo 
cultural e a requalif icação do 
património edificado”.

A mostra da coleção Na-
morar Portugal, que conta a 
história, a simbologia e os 
dizeres dos Lenços dos Na-
morados esteve presente no 
Centro Cultural Municipal de 
Vila das Aves até ao passa-
do dia 28 de fevereiro.

“Amor bai feliz boando/ 
nas asas dum passarinho/
cande bires o meu amor/
dale um abraço e um beiji-
nho”. Este é apenas um dos 
muitos exemplos de mensa-
gens que se puderam en-
contrar nos famosos Len-
ços dos Namorados e que 
estiveram durante cerca de 
um mês em exposição no 
Centro Cultural Municipal 
de Vila das Aves.

Tradicionais do Minho, 
os lenços ilustram os sen-
timentos amorosos de ra-
parigas em idade de casar, 
através de símbolos como 
a fidelidade, a dedicação e 
a amizade. Originários do 
Século XVIII, os lenços são 
panos de linho ou algodão 
bordados com motivos flo-
rais, corações, pássaros a 
voar, chaves e mensagens 
em quadras em português 
arcaico.

Namorar Portugal é, as-
sim, a materialização con-
temporânea de um ícone do 
artesanato português. Em 
2008, o Município de Vila 
Verde registou Namorar 
Portugal como marca para 
dar nome a eventos e pro-
dutos inspirados nos moti-
vos dos Lenços. Já a Coo-
perativa Aliança Artesanal 
tem, desde 1988, a missão 
de promover e preservar a 
herança cultural dos Lenços 
de Amor, nomeadamente 
através do incentivo a no-
vas ideias de negócio. 

A mostra foi fruto de 
uma parceria entre a Câma-
ra Municipal de Santo Tir-
so, o Município de Vila Ver-
de e a Cooperativa Aliança 
Artesanal.

É conhecida como a “rosa do 
Japão”, mas há vários anos que 
a sua história se cruza com a 
de Santo Tirso. As Camélias são, 
no concelho, as f lores de inver-
no por excelência. E prova dis-
so é o sucesso consecutivo da 
iniciativa “Dias da Camélia”. A 
edição organizada anualmente, 
juntou cerca de duas mil pes-
soas em torno da f lor de origem 
asiática.

Cerca de 50 expositores
A Fábrica de Santo Thyrso 

voltou a ser perfumada por to-
das as camélias que, no f im de 
semana de 15 a 17 de fevereiro, 
integraram a mostra. À tradicio-
nal exposição juntou-se o con-
curso que elegeu a camélia, um 
Bazar d’Inverno e várias ativida-
des paralelas para os mais no-
vos. Entre elas, uma oficina de 
pintura infantil e um espetácu-
lo de narração para a infância. 
“Chovem camélias com salpicos 
de histórias”, contou histórias 
sobre bonsais, sobre o chá, so-
bre grous, gatos poderosos e 
f lorestas que se cruzam com a 
simbologia das camélias. Um 
espetáculo que juntou os con-
tos à sonoridade oriental dos 
símbolos tibetanos e do koshi 
e que incluiu uma chuva intensa 
de camélias em origami.

A iniciativa tem conquistado 
mais público a cada ano e 2019 
não foi exceção. A concurso es-
tiveram 23 participantes e em 
exposição cerca de 50.

T raz à memória alguns 
dos momentos mais 
marcantes da história. 
Recria os passos da 

vida, morte e ressurreição de 
Jesus Cristo. Relembra milagres 
e transporta os visitantes para 
um período sobre o qual apenas 
leram e ouviram falar. O Merca-
do Nazareno já é uma tradição 
do período pascal e, ano após 
ano, aborda aspetos distintos 
e proporciona experiências ir-
repetíveis. De 12 a 15 de abril, o 
Parque D. Maria II volta a trans-
formar-se numa aldeia históri-
ca e a acolher iniciativas cultu-
rais, animação e um mercado 
permanente.

Tabernas, mercadores, acam-
pamentos de gladiadores, de ro-
manos, parques de jogos, ofí-
cios de ferreiro, de tanoeiro, 
mostras de animais da quinta, 
de aves de rapina, costumes e 

tradições da aldeia. O recinto 
que compõe o Mercado Naza-
reno é rico em atividades, ar-
tesanato, espaços interativos, 
treinos e mostras de armas. 
Há passeatas em Camelo tam-
bém. Todos os dias, às 11h00, 
às 15h00 e às 17h30.

As recriações acontecem 
diariamente. O batismo de Je-
sus, por João Batista, nas mar-
gens do rio Jordão é uma das 
primeiras ações. É recriado um 
dos milagres mais conhecidos, 
com a multiplicação dos pães e 
dos peixes e retratada a última 
refeição de Jesus com os após-
tolos, seguida pela sua entrada 
em Jerusalém. Pilatos apresen-
ta, depois, ao povo a escolha 
entre a liberdade do assassino 
Barrabás e a de Jesus, acusado 
de blasfémia num dos dias mais 
intensos do Mercado Nazareno, 
que culmina com Jesus a carre-

gar a cruz na sua última cami-
nhada, antes da crucificação.

Os detalhes da história de Je-
sus são contados também após 
a sua morte, quando é descido 
da cruz e sepultado. Maria cho-
ra, depois, a morte do filho em 
frente ao túmulo, acompanhada 
por alguns apóstolos que a con-
solam contando episódios da 
vida do seu mestre. No primeiro 
dia da semana, o túmulo de Je-
sus é encontrado vazio. Ele viria 
a aparecer depois, num grande 
clarão, ressuscitado.

Importante marco cultural e 
dotado de uma forte componen-
te religiosa, o Mercado Nazare-
no tem vindo a conquistar mais 
público ano após ano, no pe-
ríodo da Páscoa. Depois de ter 
iniciado na Praça 25 de Abril, 
este será o segundo ano onde 
a aldeia histórica do mercado 
é transportada para o Parque 

D. Maria II. “Foi uma alteração 
que achamos, e bem, que iria 
enriquecer a iniciativa”, expli-
ca o presidente da Câmara, 
Joaquim Couto. “A envolvência 
do Parque, os espaços verdes, 
a vista para o Mosteiro de S. 
Bento vieram trazer ainda mais 
realidade ao Mercado”, explica, 
sublinhando a vontade de apre-
sentar novidades anualmente.

Com espaços distintos cria-
dos de forma a ilustrar f ielmente 
os hábitos da época, o Mercado 
Nazareno reúne também, como 
é habitual, dezenas de artesãos 
que apresentam as suas peças 
e um espaço de gastronomia. O 
coreto, o poço, a pérgula e o cal-
vário serão outros dos cenários 
que podem ser visitados no mer-
cado e que ganham vida a cada 
recriação. O Mercado Nazareno 
estende-se ao longo de quatro 
dias e tem entrada gratuita.A exposição inclui esculturas da coleção da artista e esculturas inéditas

Amy Yoes é também autora da escultura "Capriccio" no MIEC desde 1993

Importante marco cultural, o Mercado Nazareno tem vindo a conquistar mais público ano após ano
PARECEU-ME NATURAL 
EXPLORAR A IDEIA  
DOS INSTRUMENTOS 
DE NAVEGAÇÃO  
NESTE CONTEXTO,  
NESTE ESPAÇO,  
NESTE MUSEU 

 
Amy Yoes

Exposição de artista americana até 5 de maio no MIEC

Amy Yoes voltou com 
“Correspondências”

Lenços de  
Namorados  
no CCMVA

Duas mil 
pessoas em 
Santo Tirso 
para ver 
Camélias

Edição deste ano realiza-se de 12 a 15 de abril

Mercado Nazareno volta 
ao Parque D. Maria II
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O cenário da conversa com Dio-
go Gomes tem como fundo uma 
das margens do rio Ave, junto às 
paredes que sustentam a histó-
ria da Fábrica de Santo Thyrso e 
abrigam a modernidade lá insta-
lada. A luz é natural, típica das 
tardes solarengas de inverno. 
Diogo Gomes tem 26 anos e vive 
em Londres, onde trabalha como 
cenógrafo. A sua história contou-a 
aqui, na terra que o viu nascer. 

“Há uma certa magia em fa-
zer um trabalho que é muito im-
portante, mas as pessoas não o 
veem mesmo à frente dos olhos, 
é quase como se o trabalho es-
tivesse lá, mas, para estar bem 
feito, as pessoas não se podem 
aperceber dele”. A forma clara, 
descomplicada e terra a terra 
como aborda os aspetos que 
compõem a sua vida, traça o 
perfil de um jovem que gosta de 
aprender e trabalhar. Diz-se em-
penhado, também, mas do leque 
de caraterísticas de Diogo cons-
ta, igualmente, a persistência. 

Mudou-se para Londres há 

cinco anos. Na mala, levava a 
vontade de construir oportuni-
dades que o ajudassem a pro-
gredir na área do cinema, com 
um grande desenvolvimento 
no país. “Comecei tudo do zero 
mesmo. Não tinha lá ninguém e 
tive que procurar tudo. Fiz vá-
rios cursos sobre vídeo, docu-
mentário, fotografia e narrativa 
documental”, conta.

Percurso vivido em Santo Tirso
Longe de terras de Sua Ma-

jestade, é em Santo Tirso que 
tem raízes, família e amigos. É 
para cá que volta várias vezes 
por ano. É para cá que pode 
sempre voltar. “Não me preo-
cupo [com o Brexit] porque acho 
que apesar de eles já terem es-
colhido uma direção, eu ainda 
posso escolher se quero ficar 
lá ou voltar”, garante. 

É da Palmeira, mas é do cen-
tro de Santo Tirso que guarda 
memórias. “Os meus avós mo-
ram no centro e eu, quando era 
mais novo, no final das aulas 
ficava muito tempo em casa 

deles”, recorda. Estudou Au-
diovisuais na Oficina do Insti-
tuto Nun’Alvres, onde entrou em 
contacto com a área. “Foi uma 
boa introdução”, garante.

Assegura nunca ter tido “jeito 
para a arte: seja desenho, pintu-
ra ou música”, mas com o tem-
po foi limando a sua noção de 
talento e percebendo que “ti-
nha muito a ver com treino e 
prática”. As novas artes ligadas 
à tecnologia como o cinema, o 
audiovisual e a edição de vídeo 
despertaram ainda mais o seu 
interesse e aprofundou-o, pri-
meiro, no curso de Som e Ima-
gem, na Universidade Católica 
do Porto, e, depois, integrando 
o programa Erasmus onde ruma-
ria a Inglaterra para o primeiro 
contacto com a área do cinema 
no país.

“Seguir o que idealizamos 
que o cenário fosse”

No início, conta, “estava só 
a tentar agarrar todas as opor-
tunidades”, depois disso foi-se 
“focando em áreas mais espe-
cíficas da produção de cine-
ma”. Agora, explora sobretudo 
a cenografia. 

O dia começa bem cedo. Se-
gue para as lojas de aluguer de 
cenários, depois para o local de 
gravações e é aí que a magia 
acontece. “Começamos a mon-
tar e a trabalhar antes dos ou-
tros departamentos, todos para 
que quando estiver no horário 
do início das filmagens o cená-
rio esteja pronto para receber 
os atores e a equipa”.

A construção do cenário 
é, por um lado, “seguir o que 
idealizamos que o cenário fos-
se”, e por outro, “respeitar muito 
a opinião do diretor do filme, 
porque é ele que está a visionar 
a história” e “pensar como é que 
a personagem pensaria”. Ao ar 
livre, o desafio é ainda maior, 
fruto das condições climatéri-
cas. “É preciso usar diferentes 
tipos de material, as coisas ten-
dem a estar muito longe umas 
das outras, e nem sempre há 
eletricidade”.Diogo Gomes mudou-se para Londres há cinco anos

A forma clara, descomplicada e terra a terra como aborda os aspetos da sua vida traça o seu perfil de um jovem que gosta de aprender e trabalhar

visite 
o canil/gatil
municipal
de santo
tirso

horário de visitas
seg a sex 
10h00 – 11h30
14h00 – 15h30

contactos 
t 910 012 310
www.cm-stirso.pt/canil-gatil

/canilmunicipalsantotirso

sáb 
10h30 – 12h00

Fazer planos para o futuro não 
é algo com que Diogo desperdi-
ce o seu tempo: “Acho que vou 
continuar a trabalhar, tentar fazer 
os projetos dentro das temáticas 
que eu gosto”. Amante de tudo o 

que tenha a ver com comunicação 
visual não fecha a porta a áreas 
fora da cenografia. Se gostava de 
dirigir um filme? “Gostava, mas 
compreendo que ainda tenho 
muito que aprender”, conclui.

FUTURO SEM PLANOS

Diogo Gomes,  
o cenógrafo em Londres
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