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O ano escolar arrancou 
com boas notícias para 
as cerca de 120 crian-
ças que frequentam o 

pré-escolar e o 1º ciclo da Escola 
Básica da Lage, na freguesia de 
Vilarinho. A Câmara Municipal de 
Santo Tirso, como anunciou o 
presidente da autarquia Alberto 
Costa, irá avançar com obras de 
requalificação e ampliação, no 
valor de 300 mil euros. 

“É uma felicidade poder ar-
rancar o ano letivo a anunciar 
um novo investimento”, reco-

nheceu o autarca, em declara-
ções aos jornalistas, sublinhan-
do que “todo o investimento na 

Educação é um excelente inves-
timento”. “Estamos a apostar 
num futuro melhor”, aludiu. 

No seguimento de várias 
obras que têm sido realizadas 
no parque escolar nos últimos 
anos, recordou Alberto Costa, 
“identif icou-se que a Escola da 
Lage necessita de obras para 
poder oferecer condições de 
excelência” e foi nesse senti-
do que a Câmara de Santo 
Tirso “assumiu a intervenção 
como prioritária e o respetivo 
investimento”. 

José Queijo Barbosa, diretor 
do Agrupamento de Escolas de 
S. Martinho, lembrou que esta 

era “uma reivindicação antiga 
que trará mais conforto a toda 
a comunidade educativa e que 
permitirá dinamizar mais ativi-
dades”. Satisfeito com o inves-
timento f icou também o presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Vilarinho, Jorge Faria, salientan-
do que “o presidente da Câma-
ra de Santo Tirso merece um 
reconhecimento público pelo 
trabalho que está a ser feito 
na freguesia”.

As obras deverão iniciar em 
janeiro.

A Escola Básica do Olival, em 
Vila Nova do Campo, arrancou o 
ano letivo de cara lavada, com a 
conclusão das obras que tinham 
tido início no final do mês de 
junho. 

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, visitou, no arranque do ano 
letivo, a Escola Básica do Olival, 
onde as aulas se iniciaram numa 
escola renovada. Os trabalhos 
centraram-se na reparação dos 
alpendres e ventilação dos espa-
ços interiores, com substituição 
integral das caixilharias, e pintura 
da fachada exterior bem como de 
todo o interior do edifício.

“A Câmara tem vindo a fazer 
um grande investimento no par-
que escolar do concelho, porque 

acreditamos que a Educação é, 
efetivamente, uma prioridade. 
Queremos que as nossas crianças 

tenham condições de excelência 
para aprender”, sublinhou, acres-
centando que “paralelamente, se 
continuará a investir em projetos 
de combate ao insucesso e aban-
dono escolar“.

A intervenção resultou de um 
investimento da Câmara de Santo 
Tirso de cerca de 100 mil euros, 
que beneficia mais de 50 crianças 
do pré-escolar e 1º ciclo.

Obras em curso
Na área da reabilitação do 

parque escolar, a autarquia tem 
investimento em curso noutros 
equipamentos do Município, no-
meadamente na EB 2,3 de Vila das 

Aves e EB 2,3 de S. Rosendo, num 
valor total de investimento supe-
rior a dois milhões de euros.

De acordo com Alberto Cos-
ta, nos últimos anos, a Câmara 
de Santo Tirso já investiu mais 
de cinco milhões de euros na re-
qualificação de escolas em todo o 
concelho. A somar a este investi-
mento, reforçou, “temos inúmeros 
programas de apoio à comunida-
de escolar e aos encarregados de 
educação” que passam pelo com-
bate ao insucesso escolar, pela di-
namização de atividades didáticas 
diferenciadoras, como o progra-
ma da robótica, do ciclismo vai 
à escola ou do programa Mimar. 

Presidente da Câmara assinalou arranque do ano escolar com anuncio de investimento em Vilarinho

A Escola Básica, em Vila Nova do Campo, foi requalificada

O investimento de 300 mil eu-
ros irá incluir a beneficiação da 
zona de entrada da escola, com 
a aplicação de um coberto para 
melhor comodidade no acolhi-
mento dos alunos e ainda a be-
neficiação dos espaços exterio-
res. Haverá lugar não só para a 

requalificação do anfiteatro ao 
ar livre e do espaço de jogos e 
recreio coletivo, mas também 
para a construção de um poli-
valente. As obras incluem, ain-
da, pintura e a reformulação de 
tetos, pavimentos, iluminação 
e instalações sanitárias. 

INTERVENÇÃO

Escola da Laje recebe 
investimento de 300 mil

Crianças do Olival com espaço renovado
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Desafios no regresso às aulas 
Setembro é, para as famílias, um mês de recomeços e de regresso às rotinas. 

É, indissociavelmente, um mês de muitos encargos f inanceiros para as famílias e, 
por isso, no arranque de mais um ano letivo, a Câmara Municipal volta a ter um 
papel ativo na promoção da educação e no alívio dos orçamentos das famílias. 
Queremos uma educação de qualidade para todos, com igualdade no acesso de 
oportunidades e, por isso, continuamos a atribuir cheques escolares, a garantir o 
transporte dos alunos até ao 12º ano, a assegurar refeições saudáveis nas esco-
las, a atribuir bolsas para o ensino superior.

Continuamos a distinguir o mérito, esforço e trabalho como um exemplo a seguir 
por todos e procuramos proporcionar melhores condições aos alunos, professo-
res e pessoal não docente. As pessoas são a nossa prioridade e é a pensar nelas 
que lutamos por uma educação de excelência. Está nas nossas mãos construir a 
sociedade que queremos para o futuro. Uma sociedade interventiva, preocupada, 
ciente das questões ambientais, dos problemas sociais e com capacidades para 
agir pela mudança. Isso só é possível envolvendo toda a comunidade escolar. 
Para que juntos possamos não só formar alunos, mas sobretudo, educar pessoas 
e desenvolver cidadãos ativos.



S ão os melhores alunos do 6º, 
9º, 10º, 11º e 12º anos das es-
colas do Município de Santo 
Tirso, no ano letivo 2018/2019 

e foram, no dia 19 de setembro, dis-
tinguidos pela Câmara. Ao todo, 46 
alunos receberam prémio de mérito 
escolar.

“É uma enorme satisfação estarmos 
aqui todos a reconhecer o esfoço des-

tes jovens e neles o de todos os outros 
que, não tendo porventura atingido re-
sultados de excelência, têm o mérito do 
esforço e da dedicação à escola”, referiu 
o presidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto Costa, lembrando 
que “a aposta na Educação é a melhor 
que se pode fazer, porque é uma aposta 
num futuro melhor”.

Nesse sentido, recordou “o investi-

mento de cinco milhões de euros no 
parque escolar do concelho, e que con-
tinua a crescer”, precisamente para ga-
rantir “condições de excelência aos alu-
nos”. “Ainda no arranque do ano letivo 
anunciámos uma nova obra na Escola 
Básica da Lage, em Vilarinho. É preciso 
não esquecer aqueles que estão mais 
longe do centro do Município”, salien-
tou Alberto Costa.

Setembro é o mês do regresso à ro-
tina para os mais novos. O arranque do 
novo ano letivo marca o calendário das 
famílias e representa encargos financei-
ros pesados para muitas delas. Livros, 
cadernos e todo o material escolar são 
sinónimo de entusiasmo para muitos 
alunos e de dor de cabeça para vários 
encarregados de educação. A pensar nis-
so, a Câmara Municipal atribuiu a todos 
os alunos do 1º ciclo que frequentam 
a rede pública de escolas do concelho 
um cheque escolar no valor de 25 eu-
ros. A medida chega a cerca de dois mil 
alunos e representa um investimento de 
47 500 euros.

A atribuição do cheque escolar tem, 
ainda, o objetivo de promover o comér-
cio local, uma vez que os 25 euros são 
para serem gastos nas oito livrarias do 
concelho que integram o protocolo esta-
belecido com a Câmara de Santo Tirso, a 
saber: em Santo Tirso na Dossier, Papela-
ria Vanda e Quiosque 2M, em São Tomé 
de Negrelos no Kiosk Negrelos, em Se-
queirô no Sequeirosk, em Vila das Aves 
na Papelaria e Livraria CC e na Papelaria 
Central, em Vila Nova do Campo na Pa-
pelaria Marcel.

À semelhança de anos anteriores, a 
Câmara de Santo Tirso deliberou para o 
ano letivo 2019/2020 a gratuitidade do 
transporte escolar para todos os alunos 
do pré-escolar ao 12º ano de escolari-
dade, num investimento de mais de um 
milhão de euros.

A rede de transportes escolares do 
Município de Santo Tirso envolve 43 iti-
nerários e prevê abranger cerca de 2300 
alunos, quer do ensino regular, quer do 
ensino articulado, nomeadamente os que 
carecem de se deslocar do estabeleci-
mento de ensino que frequentam para 
o Centro de Cultura Musical das Caldas 
da Saúde.

Além disso, a Câmara de Santo Tir-
so assume, também, o custo integral do 
passe escolar dos alunos que frequentam 
o ensino secundário. De acordo com a 
lei, a autarquia teria apenas de garantir 
uma comparticipação de 50 por cento 
do passe.

Por parte dos alunos, Francisco Car-
valho, na qualidade de porta-voz, apro-
veitou a oportunidade para lembrar a 
plateia que “através da escola, todos po-
dem crescer”. “A escola dá ferramentas 
para os alunos alargarem os horizontes” 
acrescentou, desafiando ainda os cole-
gas a não se f icarem pelo óbvio, uma 
vez que “o mercado de trabalho espera 
o pensamento fora da caixa”. 

No total dos 46 prémios, aos alunos 
do 6º, 9º, 10º, 11º e 12º anos, a Câmara 
Municipal de Santo Tirso atribuiu 13 mil 
euros, numa cerimónia que tem como 
mote premiar o esforço, a dedicação e 
o empenho, combater o insucesso esco-
lar e encorajar os jovens do Município 
a apostar na sua formação. O momento 
contou, ainda, com a atuação do grupo 
Quarteto Intermezzo.

Melhores alunos do 6º, 9º, 10º, 11º e 12º anos das escolas do Município no ano letivo 2018/2019

6º ANO 
Escola Básica de S. Tomé Negrelos — Maria João Pereira de Azevedo 
Escola Básica de Vila das Aves — João Henrique Ferreira Sampaio 
Escola Básica de Agrela e Vale do Leça — Afonso Miguel Lopes Meireles 
Escola Básica e Secundária D. Dinis — Sofia de Freitas Campos 
Escola Básica de S. Martinho do Campo — Teresa Brandão Machado 
Escola Básica de Santo Tirso — Ana Carolina Medeiros Costa 
Colégio de Lourdes — Isabel Pinheiro Torres Ferreira 
Colégio de Santa Teresa de Jesus — Gonçalo Filipe Mendes Bento de Carvalho 
Instituto Nun’Alvres — Lara Inês Silva Mendes do Cabo 

9º ANO
Escola Básica de S. Tomé de Negrelos — Martim Neto da Silva
Escola Básica de Vila das Aves Bruno — Diogo Monteiro Alves 
Escola Básica de Agrela e Vale do Leça — Inês Anjos Rosário 
Escola Básica e Secundária D. Dinis — Maria João Leão Soares 
Escola Básica de S. Martinho do Campo — Bento Ezequiel Freitas Pinto 
Escola Básica de Santo Tirso — Nádia Filipa Carneiro Neto 
Escola Secundária de Tomaz Pelayo — Vitória Azevedo Fernandes de Melo e Sousa 
Escola Profissional Artística Vale do Ave — Pilar Amorim Martins 
Escola Profissional de Serviços Cidenai — Rafael Francisco Teixeira Pinto Oliveira 
Colégio de Lourdes — Tiago Martins Ferreira 
Colégio de Santa Teresa de Jesus — João Miguel Ribeiro Passadiço 
Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento — João Pedro Machado Oliveira
Instituto Nun’Alvres — Beatriz Moreira Sousa Maia 

10º ANO 
Escola Secundária D. Afonso Henriques — Gonçalo Francisco Carmo Leal
Escola Secundária D. Dinis — Ana Sofia Matos Rosas 
Escola Secundária de Tomaz Pelayo — Afonso Sampaio Furtado Palmeira 
Colégio de Lourdes — David Bruno Fernandes Neves 
Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento — Beatriz da Silva Fonseca 
Escola Profissional de Serviços de Cidenai — João Carlos Coelho 
Instituto Nun’Álvres — Daniela Cristina Costa Lourenço
OFICINA–Escola Profissional do INA — Ana Rita Gomes Ferreira

11º ANO 
Escola Secundária D. Afonso Henriques — José Luís Pereira Coelho 
Escola Secundária D. Dinis — Érica Sousa Pinto 
Escola Secundária de Tomaz Pelayo — Ana Luísa Silva Mariz 
Colégio de Lourdes — Mariana Sofia Ferreira Santos Silva
Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento — Liliana Marisa Gomes Pacheco 
Escola Profissional de Serviços de Cidenai — Nuno Miguel Raso Oliveira 
Instituto Nun’Alvres — Paulo Sousa Matos 
OFICINA–Escola Profissional do INA — Eduardo Jorge Gonçalves Ferreira Abreu 

12º ANO 
Escola Secundária D. Afonso Henriques — Ana Cristina Gonçalves da Costa
Escola Secundária D. Dinis — Ana Margarida Rebelo Lopes 
Escola Secundária de Tomaz Pelayo — Francisco Eduardo Mendes Bento de Carvalho
Escola Profissional Artística Vale do Ave — Catarina Sofia Borges Barbosa 
Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento — Samuel Filipe Dias 
Escola Profissional de Serviços de Cidenai — Domingos Rafael Neto Ferreira 
Instituto Nun’Alvres — Ana Sofia Lima de Sá Faria Fragoso 
OFICINA–Escola Profissional do INA — Ana Beatriz Santos Freitas

Prémios de Mérito Escolar 2018/2019

Cheque 
escolar
chega aos 
alunos

Transporte 
gratuito

Câmara promoveu cerimónia de homenagem aos melhores alunos 

Esforço e dedicação premiados 
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Um mês depois do lançamen-
to, é provável que já se tenha 
cruzado com várias pessoas a 
percorrer as ruas de Santo Tir-
so em bicicletas azuis com a 
inscrição Pedala. Tudo porque 
o novo meio de transporte de 
Santo Tirso ganhou 699 utiliza-
dores nos primeiros 30 dias de 
utilização e já foram realizadas 
3424 viagens. 

O presidente da Câmara, Al-
berto Costa, garante que “a ade-
são superou as expectativas” e 
assume esperar que a população 

encare este sistema partilhado 
de bicicletas como uma alterna-
tiva à utilização do automóvel. 
Os números são, garante, “mui-
to animadores”, mas é necessá-
rio que “as pessoas continuem, 
de facto, a utilizar as bicicletas 
como meio de transporte e não 
apenas como serviço de lazer”, 
até porque, “o objetivo das Peda-
la é ser um novo meio de trans-
porte em Santo Tirso”, explica.

Questionado sobre o facto 
de terem sido registados alguns 
problemas, Alberto Costa admite 

que durante o primeiro mês de 
atividade do programa Pedala 
tiveram de ser feitas algumas 
correções: “A adesão foi muito 

grande e, sendo o arranque de 
um projeto no Município de San-
to Tirso, era natural que o siste-
ma tivesse de ser ajustado nos 
primeiros tempos”. 

Por outro lado, o presidente 
da autarquia alerta, também, 
para situações “de má utilização 
das bicicletas” e até “vandalis-
mo em alguns casos”. “Aproveito 
para fazer um apelo, porque este 
foi um investimento importante 
da Câmara de Santo Tirso que é 
dirigido às pessoas e, por isso, 
é necessário estimar os equipa-

mentos”, alude Alberto Costa.
O programa “Pedala Santo 

Tirso” é composto por 35 bici-
cletas elétricas para uso parti-
lhado. Os utilizadores do Peda-
la Santo Tirso devem ter idade 
igual ou superior a 14 anos e 
efetuar um registo no Espaço 
do Munícipe ou na Loja Intera-
tiva do Turismo, mediante o pa-
gamento anual de três euros. É 
ainda possível utilizar o servi-
ço esporadicamente, mediante 
o pagamento de um euro, acres-
cendo três euros de caução.

“Caminhar e pedalar 
em segurança” foi o 
mote da Semana Eu-
ropeia da Mobilidade. 

Em Santo Tirso, o Município as-
sociou-se à iniciativa com o slo-
gan “Uma cidade para todos” e 
promoveu várias iniciativas que 
pretenderam incentivar a mobili-
dade sustentável. 

Ir para o trabalho de bicicleta, 
caminhar para redescobrir a ci-
dade, visitar as peças de arte ao 

ar livre que compõem o Museu 
Internacional de Escultura Con-
temporânea, atividades com tro-
tinetes, skates e BMX e o dia sem 
carros foram algumas das iniciati-
vas que a Câmara de Santo Tirso 
promoveu, entre os dias 16 e 22 
de setembro.

Todos os dias foram realiza-
das iniciativas que, como expli-
cou o presidente da autarquia, 
Alberto Costa, tiveram como ob-
jetivo “chamar a atenção para 

a necessidade da mudança de 
comportamentos relativamente 
à mobilidade”.

Neste contexto, acrescentou, “e 
tendo em conta a diretiva comuni-
tária relacionada com a qualidade 
do ar das cidades e os crescentes 
problemas relacionados com a uti-
lização do automóvel particular, 
esta semana foi uma oportunida-
de da população usufruir de uma 
semana inteira de atividades dedi-
cadas à mobilidade sustentável”.

Dia Sem Carros
Para assinalar o Dia Sem Car-

ros, a 21 de setembro, várias ar-
térias do centro cidade estiveram 
cortadas ao trânsito automóvel, 
entre as 8h00 e as 20h00. 

Em alternativa, as ruas foram 
preenchidas por peões, bicicletas, 
trotinetes, BMX e skates. No mes-
mo dia foi, também, organizada 
uma caminhada que proporcionou 
aos participantes redescobrir a 
cidade, num ambiente mais sau-
dável e agradável. 

Durante o dia 21, a Câmara de 
Santo Tirso disponibilizou ainda 
experiências de trotinetes, no Lar-
go Coronel Baptista Coelho, com 
o objetivo de encorajar o desen-
volvimento de comportamentos 
compatíveis com o crescimento 
sustentável. Já na Praça Camilo 
Castelo Branco, foram desenvol-
vidas atividades relacionadas com 
o skate e a BMX.

Entre os dias 9 e 13 de setembro, 
três jovens criativas, apoiadas pela 
Câmara de Santo Tirso, estiveram 
integradas na prestigiada Academia 

Nórdica de Têxteis, na Suécia.  No âmbi-
to do projeto CREATEX - Textile Heritage 
Inspiring Creatives, as designers Valéria 
Ferreira, Manoella Oliveira e Luísa Arruda 
procuraram aprimorar as suas competên-
cias e desenvolver as suas coleções, inspi-
radas no património têxtil de Santo Tirso.

O projeto CREATEX tem como objetivo 
a promoção da herança têxtil como fonte 
de inspiração para a criação artística con-
temporânea. Único parceiro português na 
parceria europeia, a Câmara de Santo Tirso 
desafiou jovens designers, até 30 anos, a 
desenvolverem coleções artísticas basea-
das no patrimônio têxtil do concelho. Os 
projetos de Valéria Ferreira, Luísa Arruda 
e Manoella Oliveira foram os selecionados 
pelo júri do concurso. 

A doçaria tradicional do Município de 
Santo Tirso e a escultura contemporânea 
são a inspiração de Valéria Ferreira, natural 
de Monte Córdova, para as cores e formas 
da sua coleção de design de interiores.  O 
projeto de Luísa Arruda, intitulado “Embo-

diment Garment”, visa inovar na estética 
das próteses, através do desenvolvimento 
de peças de vestuário adequadas a este 
elemento. Manoella Oliveira desenvolve 
o projeto sustentável “Connections”, que 
ambiciona a criação de produtos multifun-
cionais, capazes de se adaptarem ao longo 
do ciclo de vida do produto.

Incubadora de Moda 
Nos últimos meses, as três criativas têm 

desenvolvido os seus trabalhos, benefi-
ciando de apoio especializado e capaci-
tação nos domínios da reinterpretação do 
património têxtil, marketing e comunica-
ção. Em julho, as jovens designers parti-

lharam a Incubadora de Moda e Design da 
Fábrica de Santo Thyrso com três criadoras 
polacas, selecionadas pela Academia de 
Belas Artes de Lodz.

Durante esta residência internacional, 
que incluiu a visita a algumas das princi-
pais empresas têxteis suecas, museus e 
centros têxteis e de moda, para além da 

participação em workshops especializa-
dos, as criadoras desenvolveram e apri-
moraram as suas coleções.

No final do projeto, as mini coleções de 
moda produzidas pelos jovens designers 
da rede de parceiros do projeto serão ob-
jeto de uma exposição itinerante nos terri-
tórios integrantes desta parceria europeia.

É um dos momentos marcantes do 
verão e este ano rumou a Vila das Aves 
para fazer da Rua Comendador Silva 
Araújo um autêntico parque urbano 
aquático. Durante o primeiro fim de se-
mana de agosto, o calor foi combatido 
com animação e atividades em família 
no waterslide summer. O presidente da 
Câmara, Alberto Costa, assegura que “a 
iniciativa tem sido muito bem recebida 
pela população ao longo dos anos e tem 
ajudado a animar o verão”. Tanto, que 
“este ano a Câmara Municipal quis des-
centralizar a iniciativa e levá-la até Vila 
das Aves”, explica.

Mas, em Santo Tirso, as surpresas 
para a época balnear não se ficaram 
por aqui e o Município recebeu, duran-
te cerca de um mês, o Slide Kaboom, o 
maior parque de insufláveis aquáticos da 
Europa. Instalado junto à praia urbana, o 
espaço fez as delícias de toda a família 
com insufláveis de 24 metros, piscinas, 
escorregas e labirintos. Ao todo, foram 
mais de 10 atrações diferentes para to-
dos os gostos e idades.

Valéria Ferreira, Luísa Arruda e Manoella Oliveira estiveram na Suécia com o apoio da Câmara

O waterslide summer esteve instalado em Vila das Aves

Uma das estações das Pedala está localizada junto à Estação Ferroviária de Santo Tirso

Dia Sem Carros assinalado com caminhada pelas ruas da cidade

Desenvolvido no âmbito da Associa-
ção das Coletividades Têxteis Euro-
peias (ACTE), o projeto CREATEX inte-
gra, para além do Município de Santo 
Tirso, o Museu do Tecido de Prato (Itá-
lia), a Academia de Belas Artes de Łó-
dź (Polónia), o município de Gironella 
(Espanha) e a Academia Nórdica de 
Têxteis (Suécia).

PARTICIPANTES

• Câmara Municipal
• Estação de Caminhos  

de Ferro
• Central de Transportes
• Fábrica de Santo Thyrso
• Rua Nova da Telheira 
• Escola D. Dinis 
• Escola Tomaz Pelayo

ESTAÇÕES PEDALA

Verão radical entre escorregas e insufláveis

Semana Europeia da Mobilidade 
assinalada com diversas atividades

Cerca de 700 pessoas já andam de Pedala

Jovens designers apoiados
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DESPORTO ADAPTADO
André Mesquita – Futsal
• Em 2018, participou no 1º Campeo-

nato da Europa de futsal para  
Síndrome de Down FIFDS em Terni, 
Itália, Seleção Nacional,1º lugar, 
campeões da europa.

João Correia – Atletismo
• Apuramento para o Campeonato  

do Mundo no Dubai;
• Campeão Nacional Absoluto  

em Atletismo;
• Recorde Nacional dos 100 metros;
• Atleta integrado no Programa  

de Preparação Para Olímpica para 
Tóquio 2020;

• 1º vencedor português dos 100 me-
tros no British Wheelchair Athletic  
Association Grand Prix, em Inglaterra.

José Costa –  Ténis de Mesa
• Atleta federado na Associação  

de Ténis de Mesa do Porto;
• Participação em 2018 no INAS –  

Europen Championships Games  
Paris - Delegação Portuguesa da  
modalidade de ténis de Mesa.

Pedro Azevedo – Ténis de Mesa
• Atleta da Seleção Nacional de Ténis 

de Mesa para pessoas  
com Síndrome de Down;

• Participação no 2º Campeonato da 
Europa de síndrome de Down  
ITTDAS - Finlândia.

E stão apurados os quatro candi-
datos por cada uma das catego-
rias que irão eleger os melhores 
agentes desportivos, associações 

e clubes do Município de Santo Tirso 
na Gala do Desporto, que se irá realizar 
a 12 de outubro, na Fábrica de Santo 
Thyrso. Aaté 11 de outubro, a população 
pode votar nos candidatos preferidos. 
Basta enviar um SMS para o número 
927946212 com GD (espaço) e o núme-
ro de candidato em que quer votar. Ao 
voto do público irá somar-se o voto do 
painel de júri.

Desporto Escolar, Desporto Adaptado, 
Atleta Revelação, Dirigente do Ano, Trei-
nador do Ano, Associação Desportiva/
Clube Desportivo do Ano, Atleta do Ano 
(Feminino e Masculino) e Equipa do Ano 
são as nove categorias que estão a con-
curso. Depois da primeira fase, durante 
a qual foram apresentadas 129 candida-
turas, os nomes dos quatro candidatos 
por categoria estão definidos.

Nesta última fase, o público pode 
votar nos seus favoritos. A votação 
telefónica pode ser feita da seguinte 
forma: enviar um SMS para o número 
927946212 com GD (espaço) e o número 
de candidato que quer que seja o ven-
cedor da respetiva categoria. O público 

pode votar mais do que uma vez e em 
mais do que um candidato e categoria. 
O preço do SMS está sujeito ao valor 
do tarifário que cada votante tem em 
vigor e a votação pode ser realizada até 
11 de outubro.

A votação do público terá um peso de 
40 por cento na escolha do vencedor. Os 
restantes 60 por cento serão apurados 
por votação de um júri constituído pelos 
seguintes elementos: Vítor Dias, diretor 
regional do Norte do Instituto Português 
do Desporto e Juventude (IPDJ); Ricardo 
Rocha, comentador desportivo; Dulce 
Félix, atleta; Marta Moinhos, coordena-
dora da Divisão do Desporto da Câmara 
de Santo Tirso.

A Gala do Desporto, que se irá rea-
lizar a 12 de outubro, pelas 21h30, in-
cluirá, ainda, a entrega de prémios de 
mérito desportivo e um prémio carrei-
ra que não estão sujeitos a votação. O 
primeiro é destinado aos atletas, trei-
nadores e dirigentes que se sagraram 
campeões nacionais/internacionais ou 
que tenham representado, pela seleção 
nacional, o seu País e que tenham apre-
sentado candidatura. O segundo prevê 
o reconhecimento de uma figura que se 
destaca pelo seu trabalho em prol do 
desenvolvimento desportivo.

NOMEADOS

TREINADOR DO ANO
Carlos Fernandes – Futebol
• Campeão Distrital de Futebol  

no Escalão Sub 18.

Jorge Machado – Karaté
• 3º Lugar Regional de Cadetes;
• 3º Lugar Nacional de Cadetes;
• 1º Lugar Torneio Internacional  

de Vila das Aves;
• 5º lugar Torneio Internacional  

da Póvoa do Varzim;
• 3º Lugar Campeonato Nacional  

de Iniciados;
Enquanto Selecionador Regional:
• 3º Lugar no Torneio das Seleções 

Regionais;
• 2º Medalhas de Ouro, 1 de prata  

e 3 de bronze.

Luciano Gomes – Modalidades
• 4 atletas em Seleções Nacionais  

nas modalidades de Futsal, Ténis  
de Mesa e Andebol;

• Treinador de Nível II, nas modalida-
des de Natação, Futebol e Desporto 
Adaptado;

• Treinador de Nível I em Ténis  
de Mesa.

Luís Martins – Ténis
• Treinador da atleta Isabel Gonçal-

ves, convocada pela Federação  
Portuguesa de Ténis para integrar a 
Seleçao Nacional Sub 14 e que  
atingiu o nº 1 do Ranking Nacional.

• Treinador da equipa feminina Sub 
14 que se sagrou Campeã Nacional;

• Treinador das atletas Bárbara Balse-
mão/Marta Vilaça que se sagraram 
Vice-Campeãs Nacionais Pares Femi-
ninos Sub 14;

• Treinador do atleta João Luís Silva 
que se sagrou Vice-Campeão Nacio-
nal de Pares Mistos Sub 12.

ASSOCIAÇÃO/CLUBE DO ANO
Clube Desportivo das Aves
• Subida da equipa de Voleibol  

à I Divisão Nacional;
• Manutenção da equipa de Juniores 

na I Divisão Nacional de futebol;
• Manutenção da equipa de Seniores 

na II Divisão Nacional de Futsal;
• Subida da equipa de SUB 18  

de Futebol à I Divisão Distrital;
• Subida da Equipa de Juvenis de  

Futsal à I Divisão Distrital;
• Reconhecimento como entidade  

formadora pela Federação Portugue-
sa de Futebol com o nível de 5 estre-
las no Futebol e 3 estrelas no Futsal.

Clube Desportivo São Salvador  
do Campo
• Campeões Nacionais de Meia 

Maratona;
• Campeões Nacionais de Veteranos;
• Terceiro lugar Nacionais de Corta 

Mato;
• Atletas com títulos Europeus  

e Mundiais.

Futebol Clube de Vilarinho
• Vencedores da Taça da Associação 

de Futebol do Porto – garante aces-
so à disputa da Taça de Portugal.

Ginásio Clube de Santo Tirso
• Títulos Nacionais nas modalidades 

de Trampolins, Natação e Ténis;
• Recordes Nacionais nas modalida-

des de Natação;
• Chamadas de atletas às seleções  

de Andebol, Trampolins, Ginástica 
Rítmica, Ténis e Voleibol;

• Reabilitação/melhoramento de  
infraestruturas desportivas.

EQUIPA DO ANO
Equipa Atletismo  –  Clube Desportivo 
São Salvador do Campo 
• 3º Lugar Campeonato Nacional Corta 

Mato curto

Equipa Feminina Sub-14 Ténis - 
Ginásio Clube de Santo Tirso
• Campeã Nacional

Equipa de Defesa Pessoal de Rua  –  
STARJ - Associação de Artes Marciais 
de Santo Tirso
• Campeã Nacional

Voleibol Sénior Feminino  –  Clube 
Desportivo das Aves 
• Subida à I Divisão Nacional

ATLETA DO ANO – FEMININO
Isabel Gonçalves – Ténis
• Participação em Torneios Internacio-

nais na Letónia, República Checa, 
Roménia, França e Açores pela  
Seleção Nacional;

• Nº 1 do Ranking Nacional de Ténis 
Sub 14;

• Participação no Campeonato  
da Europa em Budapeste pela  
Seleção Nacional;

• Campeã Nacional por Equipas no  
escalão Sub 14 pelo Ginásio Clube 
de Santo Tirso;

• 3º Lugar no Campeonato Nacional 
Individual Sub 14 pelo Ginásio  
Clube de Santo Tirso.

Daniela Ferreira – Futsal
• Vice-campeã europeia de futsal  

feminino pela Seleção Portuguesa;
• Jogadora da primeira divisão pela 

equipa “NovaSemente”, classifican-
do-se em 3º lugar no Nacional de 
Futsal Feminino.

Sara Moreira – Atletismo
• 5º lugar no Campeonato da Europa;
• Campeã Europeia por equipas pelo 

SC Portugal.

Vera Assunção – Voleibol
• Capitã de equipa e totalista de todos 

os jogos;
• Presença nos ¼ de final da Taça de 

Portugal;
• Subida à I Divisão Nacional pelo  

CD Aves.

DESPORTO ESCOLAR
AEDAH – Equipa Juvenis Feminina
• Campeãs Distritais de Futsal;
• 2º Lugar no Campeonato Regional 

de Futsal.

AEDAH – André Almeida
• Árbitro nos torneios de Desporto  

Escolar em vários escalões  
na modalidade de Futsal;

• Árbitro em vários torneios regionais 
de Desporto Escolar;

• Árbitro convidado para as competi-
ções nacionais de Desporto Escolar.

AEDD – Clube Desporto Escolar
• Campeões Regionais e Nacionais.

DIRIGENTE DO ANO
Armando Silva – Presidente Clube 
Desportivo das Aves
• Promoveu a certificação das escolas 

de futebol e futsal, nos níveis 5 e 3 
estrelas, respetivamente;

• Subida de divisão da Equipa  
de Voleibol à I Divisão Distrital;

• Manutenção da equipa de Juniores A 
na I Divisão Nacional;

• Apoio na promoção e dinamização 
do desporto.

Augusto Coelho – Presidente 
Paramotores Santo Tirso
• Organização de competições  

Regionais e Nacionais;
• Formação de um elevado número  

de novos praticantes;
• O clube de Paramatores de Santo 

Tirso registou o maior crescimento 
de novos praticantes no país;

• Prémio personalidade do Ano  
pela Confederação do Desporto.

Fernando Matos – Presidente Futebol 
Clube Tirsense
• Apoio na promoção e dinamização 

do desporto;
• Criação de um gabinete  

de comunicação do clube;
• Acesso ao Play Off de subida  

aos Campeonatos de Portugal.

Francisco Bessa – Presidente União 
Desportiva e Social de Roriz
• Melhoramento das infraestruturas 

desportivas com a cobertura  
das bancadas;

• Apoio na promoção e dinamização 
do desporto.

ATLETA REVELAÇÃO 
Álvaro Forno – Trampolins
• 1º Lugar no Torneio Internacional  

de Coimbra;
• Participação no Campeonato  

do Mundo por idades;
• Campeão Nacional da 1ª Divisão;
• Apurado para o Campeonato  

do Mundo em Tóquio.

Guilherme Silva – Ténis
• Participação em diversas provas  

internacionais dos calendários  
Tennis Europe U16, ITF World Tennis  
e ITF World Tennis Tour Men’s;

• Vencedor de vários torneios  
Nacionais organizados pela  
Federação Portuguesa de ténis;

• Semifinalista em vários torneios  
regionais e nacionais;

• Campeão Regional de Cadetes pares
• Vice-Campeão Regional de Juniores 

Pares;
• Nº 1 do ranking nacional sub 16;
• Nº 7 do ranking nacional sub 18.

Isabel Gonçalves – Ténis
• Participação em Torneios Internacio-

nais na Letónia, República Checa, 
Roménia, França e Açores;

• Nº 1 do Ranking Nacional Sub 14;
• Participação no Campeonato  

da Europa em Budapeste;
• Campeã Nacional por Equipas  

no escalão Sub 14;
• 3º Lugar no Campeonato Nacional 

Individual Sub 14.

João Vale – Quadcross
• Campeão Nacional Espanhol;
• Campeão Nacional/Regional 

Português;
• Vitória na Primeira Prova do Cam-

peonato Suiço.

ATLETA DO ANO - MASCULINO
Armindo Araújo – Automobilismo
• Campeão Nacional absoluto de Rali
• Vencedor do Campeonato Nacional 

de Ralis de Portugal.

Francisco Leonel (“Chiquinho”)  
– Futebol
• Formado nas escolas da União Des-

portiva e Social de Roriz, atualmente 
jogador do SL Benfica.

João Vale – Quadcross
• Campeão Nacional Espanhol;
• Campeão Nacional/Regional 

Português;
• Vitória na 1ª Prova do Campeonato 

Suiço.

Ricardo Santos – Trampolins
• Atleta do escalão Elite Seniores  

de Trampolins;
• Participação no Campeonato  

da Europa por equipas em Baku;
• Vice-Campeão Nacional no escalão 

Elite Seniores;
• Participação no Campeonato do 

Mundo Sénior em São Petersburgo.

ATUALATUAL

 Evento decorre a 12 de outubro na Fábrica de Santo Thyrso

Votações 
para eleger 
vencedores  
da Gala do 
Desporto
abertas
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“É importante descentrali-
zar”. Foi desta forma que o pre-
sidente da Câmara de Santo Tir-
so, Alberto Costa, justif icou a 
abertura do novo Gabinete de 
Inserção Profissional (GIP) em 
Vila das Aves, realçando que “é 
importante que os serviços pú-
blicos estejam mais próximos 
das populações”. “Já temos vá-
rios GIP no concelho, portanto 
era importante que este gran-
de núcleo populacional, o se-
gundo maior de Santo Tirso, 
tivesse este serviço”, apontou 

o autarca.
O novo espaço, inaugurado 

no dia 9 de setembro, resulta de 
uma parceria entre o Instituto 
de Emprego e Formação Profis-
sional (IEFP) e a Junta de Fre-
guesia de Vila das Aves, onde o 
GIP está a funcionar. “A criação 
deste gabinete foi um processo 
longo, mas está f inalmente dis-
ponível, para que as pessoas da 
freguesia de Vila das Aves não 
tenham de se deslocar a San-
to Tirso para resolver os seus 
problemas”, explicou Joaquim 

Faria, presidente da junta. 
Por outro lado, acrescentou 

Isabel Cruz, diretora do Centro 
de Emprego de Santo Tirso/Tro-
fa, “este GIP tem como objetivo 
divulgar as medidas de apoio 
ao emprego, divulgar as ofertas 
de emprego, divulgar também a 
formação profissional e fazer o 
atendimento às pessoas. 

O Gabinete de Inserção Pro-
f issional de Vila das Aves está 
disponível às segundas, ter-
ças e quintas-feiras das 9h00 
às 17h00.

“Esta é a segunda fase de uma 
obra que vai ao encontro da es-
tratégia de sustentabilidade que 
está a ser implantada por toda 

a cidade, com espaço para as pessoas 
andarem a pé, ou de bicicleta”. É assim 
que o presidente da Câmara de Santo Tir-
so, Alberto Costa, explica a segunda fase 
da intervenção levada a cabo na Praça 
Camilo Castelo Branco.

Ao mesmo tempo, o autarca assegura 
que a intervenção salvaguarda os inte-
resses do comércio local, uma vez que 
a circulação de veículos continua a ser 
permitida, nomeadamente para cargas 
e descargas.

A requalificação implicou a redução do 
espaço automóvel e os sentidos de trânsi-
to passaram convergir nas duas extremi-
dades da Rua Dr. Joaquim Pires de Lima, 
de modo a permitir a subida na Rua dos 
Carvalhais. Alberto Costa defende que “a 

mobilidade partilhada tem de estar, cada 
vez mais, presente no quotidiano de uma 
cidade sustentável e moderna”, e sublinha 
que é esse o conceito que está a ser pro-

movido “permitindo que os peões, as bi-
cicletas e os automóveis possam partilhar 
a mesma via”. Ao mesmo tempo, o pre-
sidente da Câmara reconhece que estão 
em causa “mudanças que irão necessitar, 
naturalmente, de um período de adapta-
ção”, acreditando, contudo, que é “a me-
lhor solução” para aquele espaço. “Que-
remos que as pessoas voltem a passear 
pela cidade e, para isso, temos de lhes dar 
condições de segurança e mobilidade que 
sejam, ao mesmo tempo, uma forma de 
proteger o ambiente. Foi isso que fizemos 
nesta segunda fase da requalificação da 
Praça Camilo Castelo Branco”, defende.

A intervenção realizada permitiu, ain-
da, a instalação de infraestruturas de dre-
nagem de águas pluviais e residuais, de 
abastecimento de gás, eletricidade, tele-
comunicações e rede de rega, num inves-
timento da Câmara Municipal de Santo 
Tirso de cerca de 300 mil euros.

Os dados revelados pelo Instituto Na-
cional de Estatística (INE) conf irmam o 
dinamismo económico de Santo Tirso. 
O número de empresas constituídas no 
primeiro semestre de 2019 sobrepõe-
-se, claramente, ao de empresas dis-
solvidas, perfazendo um saldo positivo 
de 83 empresas. As 127 empresas cria-
das nos primeiros seis meses do ano 
em Santo Tirso fazem deste período o 
melhor semestre da década. Este nú-
mero, que representa um crescimento 
de 63 por cento face a igual período 
de 2018, ref lete a dinâmica empreen-
dedora instalada no Município. A atua-
ção da Câmara, ancorada nos projetos 
Santo Tirso Empreende e Atlantic Youth 
Creative Hubs (AYCH), contribuiu, tam-
bém, para os resultados alcançados. 
Apesar da maior incidência na indús-
tria transformadora (20) e no comércio 
(26), o destaque vai para a diversif ica-
ção do tecido empresarial, com várias 
empresas criadas nos setores do mar-
keting, tecnologia, serviços par tilhados 
e turismo.

A Câmara Municipal de Santo Tirso 
aprovou em reunião do executivo de 5 
de setembro, um voto de louvor a Mário 
Jorge Machado, pela eleição como presi-
dente da direção da Associação Têxtil e 
Vestuário de Portugal (ATP) para o trié-
nio 2019-2021. “A visão, competência e 
vanguardismo com que dirige a empresa 
há décadas têm merecido ao empresá-
rio amplo reconhecimento, a somar ao 
percurso que tem percorrido na área do 
associativismo e vincada defesa do setor 
têxtil”, elogiou o presidente da autarquia, 
Alberto Costa. 

Mário Jorge Machado é administrador 
da Estamparia Adalberto, uma empresa 
têxtil sediada na freguesia de Rebordões, 
que se tem pautado pelo crescimento 
contínuo e sustentado. A Adalberto é, 
hoje, uma das mais modernas e pujantes 
empresas têxteis do Vale do Ave, con-
tando com cerca de 400 colaboradores 
e um volume de negócios de 30 milhões 
de euros.

Já está a decorrer o concurso 
público lançado pela Câma-
ra Municipal de Santo Tirso 
com vista à criação de uma 

nova identidade visual do terri-
tório que possa, simultaneamen-
te, assegurar a imagem corpora-
tiva do Município e promover a 
atratividade do concelho.

A nova identidade visual pre-
tende, por um lado, moderni-
zar a imagem de Santo Tirso e 
torná-la mais dinâmica e, por 
outro, reforçar o “sentimento 
de per tença e comunidade dos 
empresários, das instituições 
e dos munícipes”, explica o 
presidente da Câmara, Alber-
to Costa, acrescentando: “Que-
remos que a nova imagem seja 
capaz de ref letir a identidade 
do Município e o seu posicio-
namento estratégico, nomeada-
mente no que diz respeito ao 
património, ao turismo cultural 
e de natureza”.

“Um dos nossos objetivos 
sempre passou por promover 
Santo Tirso além-fronteiras”, 
aponta o autarca, “pelo que 
é necessário que, num mun-
do cada vez mais globalizado 
e competitivo, Santo Tirso se 
consiga distinguir no contexto 
nacional e internacional com o 
que de melhor tem para a ofe-
recer nas mais diversas áreas”. 

O concurso público divi-
de-se em duas fases, sendo 

a qualidade, a adequação e a 
originalidade das propostas os 
pontos fulcrais na seleção dos 
trabalhos. Na primeira fase, é 
pedida a apresentação de um 
estudo prévio simplif icado que 
culminará com a seleção, por 
parte do júri, das três melho-

res propostas. A cada um dos 
três finalistas será atribuído um 
prémio de participação no valor 
de dois mil euros e garantido o 
acesso à fase seguinte, onde os 
trabalhos serão desenvolvidos 
de forma detalhada.

Ao vencedor do concurso 

será adjudicado, pelo valor de 
60 mil euros, o desenvolvimen-
to e aprofundamento dos diver-
sos produtos que constituem o 
Manual de Identidade Visual a 
adotar pelo Município.

Os Termos de Referência e o 
Caderno de Encargos, encon-

tram-se patentes na platafor-
ma eletrónica de compras pú-
blicas do Município de Santo 
Tirso (Vortal.Gov), na página de 
internet do Município, em www.
cm-stirso.pt, e em suporte pa-
pel, no Serviço de Compras da 
Câmara Municipal.

Objetivo é promover Santo Tirso no contexto nacional e internacional

Novo espaço está a funcionar na sede da Junta de Freguesia

A intervenção salvaguarda os interesses do comércio local com a permissão de cargas e descargas

ATUALATUAL

Inaugurada em 2017, a primeira fa-
se da requalificação da Praça Camilo 
Castelo Branco representou um inves-
timento de cerca de 800 mil euros que 
veio dar uma nova vida à entrada da 
cidade e solucionar constrangimen-
tos na circulação rodoviária. A criação 
de uma rotunda, passeios alargados e 
percursos pedonais e cicláveis foram 
as grandes novidades. Já a segunda 
fase ficou concluída no final de julho 
deste ano.

PRIMEIRA FASE  
SOLUCIONA PROBLEMAS 
DE TRÂNSITO

Nova imagem  
de marca a concurso

Gabinete de Inserção profissional abre em Vila das Aves

Segunda fase da requalificação da Praça Camilo Castelo Branco concluída

Peões, bicicletas 
e automóveis 
partilham Praça

Há 21 novas
empresas 
por mês

Voto de louvor
para empresário
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Gerem toda a cadeia de pro-
dução têxtil a partir do Cento de 
Empresas e Inovação (CEI) da Fá-
brica de Santo Thyrso e somam 
clientes, sobretudo internacio-
nais. Fundada em 2007, a 2Move 
Garments está, neste momento, 
a desenvolver uma marca própria 
de vestuário desportivo para ser 
lançada brevemente.

“Acabamos por ser quase 
uma empresa tradicional de 
confeção, com a particularida-
de de não termos uma unidade 
de produção própria”. A forma 
simples como Joaquim Anjos, 
fundador e dono da empresa, 
descreve o trabalho que levam 
a cabo está longe de fazer jus 
ao papel que desempenham em 
todo o processo de produção. 
Prestam apoio na área do de-
sign de produto, procuram ma-
teriais, adequam acessórios, 
desenvolvem moldes, criam pro-
tótipos e, com cada encomen-
da, dão vida às ideias pensadas 
pelos seus clientes.

A seu favor, oferecem “a pos-
sibilidade de os clientes recorre-
rem a determinadas tecnologias 
que uma empresa de unidade 
produtiva não conseguiria”. O 
seu posicionamento no mer-
cado, acredita Joaquim Anjos, 
permite-lhes trabalhar em áreas 
têxteis totalmente distintas e 
“apresentar resultados de qua-
lidade”, seja na produção des-
portiva, de moda, entre outras 
áreas.

O salto decisivo da 2Move 
aconteceu há cerca de dois 
anos, altura em que deixou de 
prestar serviço a uma empresa, 
quase em regime de exclusivi-
dade, e se abriu à gestão da ca-
deia de produção. “A partir daí, 
começámos a trabalhar com ou-
tros clientes e as coisas foram 
crescendo”, conta o fundador. 
Hoje, os clientes são maiorita-
riamente espanhóis, marcas que 
estão a nascer e que a empresa 
“também ajuda a crescer”. “Ten-
do em conta o nosso posiciona-
mento, temos de nos aproximar 
de marcas que estão a começar.  

Marcas como a Nike, a Adidas, 
ou a Puma não precisa de uma 
empresa como a 2Move”, refere. 

O trabalho, esse, é sobre-
tudo, de bastidores e, “aquilo 
que é feito não é visto nas lojas 
como sendo 2Move”.

Desafios
Com uma experiência liga-

da ao têxtil a rondar as três 
décadas, Joaquim Anjos lidera 
uma empresa que não se dei-
xou amedrontar pela crise que 
se abateu sobre o setor há al-
guns anos. “Estamos numa fase 
crescente e acho que assim vai 
continuar”, alude. Seguro de que 
a ameaça da produção asiáti-
ca, caracterizada por quanti-
dades elevadas a preços muito 
baixos, já não é tão relevante, 
Joaquim destaca a viabilidade 
dessas produções. Até porque, 
sublinha, “quem vai produzir à 
China 500 ou mil peças tem de 
as pagar quando elas saem. O 

transporte, nomeadamente de 
barco, demora um mês e meio, 
o que significa que se faz o in-
vestimento e só se recebe a mer-
cadoria mais tarde”. 

Os benefícios de trabalhar 
com Portugal vão ainda mais 

além e estendem-se à qualidade 
dos produtos. “Ao nível de qua-
lidade, o têxtil português é re-
conhecido internacionalmente”, 
garante, acrescentando: “Os nór-
dicos acabam por recorrer muito 
aos países próximos, mas sem 

tradição do têxtil, com pior qua-
lidade e sem a área de desenvol-
vimento que nós temos”.

Fábrica
Com a 2Move instalada no CEI 

da Fábrica de Santo Thyrso des-
de 2017, Joaquim Anjos garante 
que entre as vantagens do es-
paço estão a história ligada ao 
têxtil e a localização. “A vanta-
gem de estar em Santo Tirso é 
que estamos próximos de tudo”, 
assegura, argumentando: “No 
nosso país, devemos ser das ci-
dades com melhor localização, 
em termos industriais e de ser-
viços”. Pela frente tem o objeti-
vo de procurar novos clientes, 
contratar mais pessoas, “apos-
tar em tecnologias, diferenciar e 
tornar os produtos inovadores”, 
conclui.

Joaquim Anjos, fundador 2Move Garments

O dono da empresa acredita que a vantagem de estar em Santo Tirso é estar próximo de tudo

Nota redatorial: A partir deste número,  
a rubrica “Empresas com Futuro”  
dá a conhecer as empresas instaladas  
na Fábrica de Santo Thyrso. 

Curiosidade: A empresa 
chama-se 2Move porque 
Joaquim, embora estivesse 
num emprego estável, 
sentiu que precisava de 
mudar, “move on”.
Fórmula para o sucesso: 
“Trabalho, muito trabalho”.

Perfil
Nome: Joaquim Anjos
Idade: 46
Formação: Formado em 
tradução, frequentou 
Mestrado em têxteis 
avançados da Universidade 
do Minho, mas não 
concluiu a tese.

O que melhor define a 
sua atividade enquanto 
empresário: “O importante 
é saber o que queremos, 
manter o foco, mas 
tentar ter sempre várias 
alternativas para contornar 
os problemas”.
Setor de atividade:  Têxtil

Crescimento Anual: 15 a 20%
Ponto de viragem na 
empresa: 2017 altura em 
que deixaram de ser uma 
empresa de serviços para 
se tornarem numa de 
gestão de produção.

2Move aposta em produtos  
inovadores na área têxtil
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Será uma verdadeira revo-
lução em S. Tomé de Ne-
grelos. A Câmara de Santo 
Tirso já colocou a concur-

so público a construção do novo 
acesso ao centro da freguesia e 
requalificação das ruas José Luís 
Andrade, Giestal e Moinho do 
Paço, numa obra com um valor 
estimado de 1,5 milhões de euros.

Um investimento “estruturan-
te”, segundo o presidente do 
Câmara de Santo Tirso, Alber-
to Costa, que irá resultar “numa 
profunda transformação” não só 
para a população da freguesia, 
mas também para todos os que 
utilizam os acessos que irão ser 
intervencionados, nomeadamen-
te junto à Escola de S. Tomé de 
Negrelos. 

 “Foi um projeto – explica Al-
berto Costa – que demorou a 
desenvolver, tendo em conta a 
complexidade da obra, nomea-
damente a criação de um novo 

arruamento que irá melhorar toda 
a circulação na freguesia”.

Inserida no Plano Municipal de 
Mobilidade Sustentável da autar-
quia, a intervenção privilegia os 
peões, à semelhança do que está 
a acontecer na freguesia vizinha 
de Vila Nova do Campo, com a 
requalificação da Avenida Manuel 
Dias Machado. O projeto para o 
centro de S. Tomé de Negrelos en-
volve a construção de passeios, 
ciclovia e colocação de árvores em 
determinados locais, proporcio-
nando “melhor qualidade de vida à 
população” e não esquecendo as 
pessoas com mobilidade reduzida.

“Temos vindo a fazer obras es-
truturantes nas freguesias. Esta, 
em S. Tomé de Negrelos , é mais 
uma que irá, com certeza, impul-
sionar a economia da própria fre-
guesia”, sublinha o presidente da 
Câmara de Santo Tirso. 

Com o projeto de execução con-
cluído e o concurso público a de-

correr, é expectável que as obras 
possam estar no terreno já no iní-
cio de 2020, tendo um prazo de 
execução de cerca de um ano.  

Passos da intervenção
Uma das principais interven-

ções será a construção de um tra-
çado novo, desde a Rua D. Maria 
II, até à Rua José Luís de Andrade. 
A articulação destes dois troços 
coincidirá com parte da Rua Moi-
nho do Paço que, por consequên-
cia, também será objeto de ade-
quação a uma utilização fluída da 
circulação de pessoas e de trânsito 
automóvel. 

O novo arruamento será cons-
truído em terrenos livres de cons-
trução. O piso será em betuminoso 
e haverá passeios de ambos os la-
dos, rampeados nas zonas de pas-
sadeiras, para garantir o acesso a 
pessoas com mobilidade reduzida. 

Este novo acesso permitirá li-
bertar a Rua do Giestal que será 

transformada em via de utilização 
partilhada, com vista a potenciar 
uma utilização de modos suaves 
de circulação. Neste contexto, esta 
rua passará a ter apenas um sen-
tido (ascendente) de circulação 
automóvel.

Já a requalificação da Rua José 
Luís de Andrade irá prever o seu 
reperfilamento, com a construção 
de um passeio com pelo menos 
1,6 metros de largura e de uma 
ciclovia entre a Rua do Giestal e 
a zona de entrada da Escola de 
S. Tomé de Negrelos. Do outro 
lado da rua, serão criados luga-
res para aumentar a capacida-
de de estacionamento automóvel 
junto àquele estabelecimento de 
ensino.

Também repavimentada será a 
Rua Moinho do Paço, onde será 
construído um passeio, de um dos 
lados, com 1,6 metros.  No total, 
cerca de 1,5 milhões de euros de 
investimento.

Com cerca de 600 atletas fe-
derados em várias modalidades e 
utilizado por cerca de 1400 pes-
soas, o Ginásio Clube de Santo 
Tirso tem agora novos balneários 
adaptados para pessoas com mo-
bilidade reduzida. A obra foi com-
participada em 15 por cento pela 
Câmara Municipal.

“Quando temos uma instituição 

deste nível, com esta idade, que 
é a mais eclética do Município, 
aquela que mais atletas tem, na-
turalmente que a Câmara só tem 
de apoiar na medida do possível”, 
referiu o presidente da autarquia, 
Alberto Costa, de visita às insta-
lações do Ginásio Clube de San-
to Tirso, no dia 9 de setembro. 
Instalações essas que sofreram 

recentemente uma intervenção 
que dotou o espaço de melho-
rias significativas para os atle-
tas e utilizadores. 

“Quisemos dar condições a 
pessoas com mobilidade reduzida 
para praticarem natação na nossa 
piscina e aproveitamos para fa-
zer algumas salas de apoio, sala 
de professores, gabinete médico 

mais próximos da piscina”, expli-
cou Fernando Vale, presidente do 
Ginásio.

Alberto Costa defende uma po-
lítica de proximidade com as di-
versas instituições do concelho 
e assegura ser, por isso mesmo, 
que faz questão de “fazer reu-
niões no local e visitas às insti-
tuições”. “É importante perceber 

in loco as dificuldades, as neces-
sidades e os projetos”, argumenta.

Para além da comparticipação 
da obra, o autarca reforçou que “a 
Câmara Municipal está presente 
sempre que há algo de novo que 
se quer fazer” e recordou, inclusi-
ve, o contrato programa celebra-
do anualmente com o Ginásio no 
valor de 120 mil euros.

Revolução nos acessos ao centro da freguesia irá melhorar qualidade de vida da população

UMA DAS PRINCIPAIS 
INTERVENÇÕES SERÁ A 

CONSTRUÇÃO DE UM 
TRAÇADO NOVO, DESDE 

A RUA D. MARIA II, ATÉ 
À RUA JOSÉ LUÍS DE 

ANDRADE.

O presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Alberto 
Costa, inaugurou no dia 
14 de setembro, o Par-

que Urbano de Geão. Com uma 
área de 70 mil metros quadrados, 
o equipamento inclui um skate 
parque, um parque infantil, uma 
zona de street workout e ainda 
circuitos pedonais e cicláveis.

“Este é um espaço verde que 
reforça a aposta do Município 
nas áreas da preservação e va-
lorização ambiental e contribui 
para a coesão territorial da cida-
de”, referiu o presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, durante o discur-
so de inauguração.

Implantado junto à Bibliote-
ca Municipal, o Parque Urbano 
de Geão “é uma grande macha 
verde que passa a unir a zona 
nascente e poente da cidade, 
aproximando a zona da Ponte 
Velha da zona de Fontiscos”, 
explicou.

Qualidade de vida
O autarca lembrou ainda que, 

com a inauguração do Parque Ur-
bano de Geão, “Santo Tirso é, 
seguramente, um dos municí-
pios da Área Metropolitana do 
Porto com mais espaços verdes 
per capita”. “Temos vindo a fazer 
uma aposta na qualidade de vida 
da nossa população, na criação 
de espaços para as pessoas, e 
este é, seguramente, um espaço 
verde que vai ajudar a que apro-
veitem mais e melhor a cidade”, 
sublinhou.

A intervenção abrangeu ain-

da a recuperação e valorização 
das margens do rio Sanguinhe-
do. Também a Associação Ami-
gos do Sanguinhedo sai benefi-
ciada com novo parque, uma vez 
que o enquadramento propicia a 
dinamização de atividades nos 
anfiteatros naturais criados. Da 
mesma forma, a escola D. Dinis 
ficou favorecida com a obra, ten-
do sido criado um acesso direto 
ao novo espaço verde.

O Parque Urbano de Geão in-
clui um parque infantil, um ska-
te parque que permite a prática 
de skate, BMX e patins em linha, 
uma zona de street workout e 
cerca de 1,5 quilómetros de per-
cursos pedonais e cicláveis.

O Parque Urbano de Geão 
resultou de um investimento de 
cerca de 1,8 milhões de euros, 
com financiamento do programa 
Norte 2020.

1,5km
DE PERCURSOS PEDONAIS  

E CICLÁVEIS

Ciclovia entre a Rua do Giestal e a entrada da Escola de S. Tomé de Negrelos

Parque Urbano de Geão 
aberto à população

Câmara lançou concurso público para obra no valor de 1,5 milhões de euros 

S. Tomé de Negrelos 
irá sofrer obras 
estruturantes

Ginásio Clube de Santo Tirso já tem balneários adaptados

Novo espaço verde junto à Biblioteca Municipal foi inauguado a 14 de setembro
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S imão, Leo, Heidi, Rocky, 
Bina, Lorde e Brow-
nie não são nomes ao 
acaso, mas alguns dos 

160 cães e 150 gatos que fo-
ram adotados no Canil/Gatil 
Municipal de Santo Tirso des-
de a sua inauguração, a 31 de 
julho de 2018. “Felizmente, têm-
-me chegado relatos de vários 
f inais felizes para os animais 
que vão passando pelo nosso 
equipamento”, congratula-se o 
presidente da Câmara, Aberto 
Costa, recordando a importân-
cia que o Canil/Gatil Municipal 
assumiu no concelho: “Tínha-
mos esta necessidade urgen-
te de ter uma resposta própria 
para, por um lado, dar o tra-
tamento básico e as condições 
de segurança necessárias aos 
animais abandonados e, depois, 
promover a adoção e combater 
o seu abandono”.

O Canil/Gatil Municipal de 
Santo Tirso recebe, diariamen-
te, dezenas de pedidos de ajuda 
relativos a animais encontrados 
nas ruas.  Com uma percenta-
gem de adoções a rondar os 50 
por cento, Alberto Costa salien-
ta que, ainda assim, “é neces-
sário que a posição da socieda-

de mude relativamente a este 
assunto, para que se perceba 
a importância de esterilizar os 
animais, colocar-lhes microchip 
e não os abandonar”.

Ao todo, foram entregues 
pelos próprios donos ou por 
pessoas que os recolheram das 
ruas 19 cães e cerca de 150 ga-
tos, mas Alberto Costa garante 
que “a principal prioridade do 
canil é a recolha de animais das 

ruas, especialmente os que se 
encontram perto de estradas 
principais, escolas ou edifícios 
públicos”. Nestes casos, o nú-
mero de recolhas é maiorita-
riamente relativo a cães, tendo 
sido capturados até à data 420.

Edif ício com várias valências
Com condições de excelên-

cia, o edifício tem a funcionar 
sala de preparação de refei-

ções, zona administrativa e de 
armazenamento, consultório de 
atendimento veterinário, enfer-
maria e sala de cirurgia e, por 
isso mesmo, o presidente da 
Câmara de Santo Tirso rejei-
ta a ideia de que os canis são 
espaços onde os animais não 
são bem tratados. “Essa não 
é a nossa realidade”, garan-
te, acrescentando: “Não só te-
mos espaços adequados, como 
damos os melhores cuidados 
aos animais que por lá passam, 

quer em termos de saúde físi-
ca, como no que diz respeito 
à socialização, ajudando-os a 
ganhar confiança para ultrapas-
sar muitos dos seus traumas e 
prepara-los para ser adotados”. 

Cheques veterinários  
a crescer

Entrou em vigor este ano, 
fruto de um protocolo entre 
a Câmara Municipal de Santo 

No último ano foram adotados 150 gatos

Tirso e a Ordem dos Médicos 
Veterinários com o objetivo de 
prestar cuidados de saúde de 
animais em risco e ser utilizado 
para tratamento de animais de 
famílias isentas do pagamento 
de contribuições sociais.

Vacinação, desparasitação 
e esterilização são alguns dos 
tratamentos mais procurados 
pelas famílias e as candidatu-
ras têm sido maioritariamente 
de idosos que pretendem cui-
dar dos seus animais de com-
panhia. As pessoas só preci-
sam de passar no Espaço do 
Cidadão, preencher o formulá-
rio e entregar a declaração de 
rendimentos, se a candidatura 
ao cheque for aprovada serão 
contactadas e podem usufruir 
em qualquer uma das clinicas 
aderentes.

Brevemente, estão previstas 
campanhas de esterilização, as-
sim como novas campanhas de 
promoção da adoção. As ins-
talações do Canil/Gatil Munici-
pal estão localizadas na Rua de 
Santo André, na Ermida, e po-
dem ser visitadas de segunda a 
sexta-feira, das 10h00 às 11h30 
e das 14h00 às 15h30, e aos 
sábados, das 10h30 às 12h00.

A Câmara Municipal de San-
to Tirso dotou o Município de 
equipamento adequado para 
a deposição de óleos alimen-
tares usados e espalhou por 
todas as freguesias 29 oleões 
com o objetivo de promover a 
reciclagem.

“Cabe-nos a todos agir em 
prol da sustentabilidade”, de-
fende o presidente da Câmara, 
Alberto Costa, que acredita que 
este é mais um passo com vis-
ta à proteção do ambiente. “É 
mais uma medida que imple-
mentamos no âmbito da recicla-
gem, de forma a evitarmos que 
cursos de água e solos sejam 
contaminados”, explica, relem-
brando, ainda assim, que “para 
resultar é preciso que todos fa-

çam a sua parte”.
Estima-se que um litro de óleo 

alimentar usado possa poluir um 
milhão de litros de água se não 

for encaminhado para o trata-
mento adequado. O óleo alimen-
tar e azeite usados devem ser 
colocados, frios, em garrafas de 

plástico limpas e deixados nos 
oleões espalhados pelo Muni-
cípio. Posteriormente, serão 
reciclados e utilizados para a 

produção de biodiesel, um com-
bustível considerado importan-
te na redução das emissões de 
dióxido de carbono.

Santo Tirso deu mais um 
passo decisivo no sen-
tido de “melhorar pro-
fundamente” a rede de 

transportes públicos rodoviários 
do concelho, com a criação da As-
sociação de Municípios MobiAve. 
A proposta foi aprovada, por una-
nimidade, na reunião do executivo 
camarário do dia 19 de setembro. 

A MobiAve é a Associação de 
Municípios de Fins Específicos 

que vai passar a gerir o sistema 
de transportes públicos rodoviá-
rios nos Municípios de Santo Tir-
so, Trofa e Famalicão, numa par-
ceria inédita no País, envolvendo 
concelhos que fazem parte de en-
tidades intermunicipais diferentes, 
nomeadamente a Área Metropo-
litana do Porto e a Comunidade 
Intermunicipal do Ave.

“Em Santo Tirso, a criação da 
MobiAve vai permitir triplicar a 

oferta atualmente existente do 
serviço de transporte de passa-
geiros, colmatando as lacunas 
há muitos anos sinalizadas e 
melhorando de forma significa-
tiva a rede já instalada”, congra-
tula-se o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Alberto Costa, 
valorizando o entendimento al-
cançado com todas as entidades 
que estão envolvidas no proces-
so, nomeadamente as Câmaras 

de Famalicão e Trofa. 
A nova rede de transportes pú-

blicos intermunicipal, que será 
gerida pela MobiAve, foi alvo de 
um estudo de planeamento so-
bre a mobilidade de passageiros 
na área territorial dos três con-
celhos, tendo em vista a organi-
zação de futuras concessões de 
serviço público de transporte à 
população.

Com a entrada em funciona-

mento prevista para o segundo 
semestre de 2020, o novo sistema 
de transportes públicos de pas-
sageiros, segundo Alberto Costa, 
“vai melhorar a qualidade de vida 
da população e contribuir para o 
aumento da utilização dos trans-
portes públicos em detrimento de 
viatura própria, com consequên-
cias positivas no combate que 
está a ser feito no que toca a al-
terações climáticas”.

JÁ PASSARAM PELO 
CANIL MAIS DE 

600
ANIMAIS

600 
mil€

DE INVESTIMENTO

420
CÃES JÁ FORAM 

CAPTURADOS

CUIDAR

Nova rede pretende melhorar a qualidade de vida da população

A nova rede de transportes que 
vai ligar e aproximar os municí-
pios de Santo Tirso, Vila Nova 
de Famalicão e Trofa começou a 
ganhar forma em 2017. Em junho 
desse ano, os presidentes das 
respetivas autarquias assinaram 
um protocolo de colaboração pa-
ra a realização do estudo de pla-
neamento e sustentabilidade fi-
nanceira do novo sistema. 
De acordo com o presidente da 
Câmara de Santo Tirso, o pro-
cesso foi “complexo e moroso”, 
uma vez que envolveu um forte 
diálogo com um conjunto de en-
tidades nacionais, regionais e 

locais, com vista a encontrar uma 
solução viável, sustentável e du-
radoura para a questão da mobi-
lidade da população em matéria 
de transportes rodoviários”.
Agora, acrescenta Alberto Cos-
ta, “a criação da MobiAve é um 
passo decisivo na construção de 
uma autoridade de transportes 
intermunicipal” que irá “organi-
zar, explorar, investir, financiar 
e fiscalizar o serviço público de 
transporte de passageiros, num 
esforço conjunto para melhorar 
o serviço prestado a uma popu-
lação estimada em cerca de 250 
mil habitantes”.

HISTORIAL

Procure o oleão  
mais próximo de si
Agrela 
R. 25 de Abril

Água Longa 
Largo de Arcozelo; R. Santo 
António

Monte Córdova
R. da Liberdade

Rebordões
R. Adalberto Pinto da Silva

Reguenga
R. do Bom Sucesso

Roriz
R. do Calvário

São Tomé de Negrelos
Bomba de gasolina da Prio

Areias
R. Fernando Pires de Lima

Lama
R. Joaquim Teixeira  
de Melo; R. José Dias da Costa

Palmeira
R. da Portelada

Sequeirô
R. professor Amaury Amaro

Carreira
R. Urbanização Belavista

Guimarei
R. de Guimarei

Burgães
Largo da Varela

S. Miguel do Couto
R. do Bacêlo

Santa Cristina do Couto
Praça 25 de Abril

Santo Tirso
R. de Vilalva; R. São Bento da 
Batalha/R. da Cruzinha; R. 
Sacadura Cabral; R. Dr. Francisco 
Sá Carneiro; R. Jornal  
de Santo Thyrso

Vila das Aves
Praça do Bom Nome; R. de 
Santo Honorato; R. Narciso José 
Machado Guimarães/ R. José 
Moreira Araújo

São Martinho do Campo
R. Padre Alberto Lameira Matos; 
R. Manuel de Sousa Oliveira

São Mamede de Negrelos
R. A das Portelas/R. B das 
Portelas

São Salvador do Campo
R. Presa de Guindes

Vilarinho
R. das Fontainhas

Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso completou um ano de existência 

Mais de 300 animais adotados

Associação irá gerir serviço que junta municípios de Santo Tirso, Famalicão e Trofa 

Nova rede de transportes 
públicos cada vez mais perto
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Câmara promove reciclagem de óleos alimentares



A edição 2019 do Santo 
Tirso a Cores decorreu 
no primeiro fim de se-
mana de setembro. Das 

novidades deste ano, destaque 
para a Run Tirso que surgiu com 
novo percurso e partida da Pra-
ça 25 de Abril.

O Santo Tirso a Cores jun-

tou milhares de pessoas numa 
combinação de desporto e con-
vívio, naquela que é uma inicia-
tiva pensada para as famílias. 
A caminhada a cores atingiu o 
limite das inscrições, enquanto 
que as festas Kubik, encheram 
o Largo Coronel Baptista Coelho 
nas noites de 6 e 7 de setembro. 

Um dos maiores eventos des-
portivos do país voltou a percor-
rer as ruas de Santo Tirso para 
a oitava etapa da 81ª edição da 
Volta a Portugal em Bicicleta. 
Com partida em Viana do Cas-
telo e meta em Felgueiras, o pe-
lotão entrou em Santo Tirso ao 
início da tarde de 9 de agosto 
e passou pela meta volante ins-
talada junto ao tribunal.

“Somos um Município aficio-
nado do ciclismo e acreditamos 
que um evento com o mediatis-
mo da Volta a Portugal em Bi-
cicleta cativa grande afluência 
de pessoas nas ruas do nosso 

Município”, defende o presiden-
te da Câmara, Alberto Costa. 

Numa etapa com 158 quiló-
metros que terminou no alto de 
Santa Quitéria, em Felgueiras, 
João Benta, da Rádio Popular – 
Boavista, foi o mais rápido, com-
pletando a prova em 03:49.18 
horas, com um segundo de 
avanço sobre Jóni Brandão, da 
Efapel, e João Rodrigues, da 
W52- FC Porto.

Jóni Brandão lutou pela cami-
sola amarela até ao fim, mas foi 
João Rodrigues quem triunfou 
nos Aliados e levou para casa 
o titulo de vencedor da 81ª Vol-

ta a Portugal em Bicicleta. Os 
dois partiram em igualdade para 
o contrarrelógio do ultimo dia, 

mas Jóni Brandão acabaria por 
f icar a 27 segundos do algarvio 
de 24 anos.

São atletas do concelho, des-
tacaram-se em competições na-
cionais e trouxeram para Santo 
Tirso o título de campeões. A 
Câmara quis prestar reconhe-
cimento pelo trabalho e bons 
resultados obtidos no ténis, na 
natação, no atletismo e no atle-
tismo adaptado e atribuiu um 
voto de louvor aos atletas e res-
petivos clubes.

O reconhecimento estende-
-se, assim, ao Ginásio Clube de 
Santo Tirso, pela conquista do 
título nacional de ténis por equi-
pas, no escalão sub-14, com a 
participação das atletas Cata-
rina Garcia, Isabel Gonçalves e 
Matilde Pinto. As conquistas do 
Ginásio incluem 26 medalhas no 
campeonato de Masters de na-
tação disputado de 19 a 21 de 
julho, assim como oito títulos 
nacionais conquistados em di-
versas modalidades.

João Correia viu, também, o 
seu trabalho reconhecido após 
trazer para Santo Tirso o título de 
campeão nacional em 100 metros 
cadeira de rodas, categoria T51, 
conquistado nos campeonatos 
de Portugal em Pista, realizados 
a 20 e 21 de julho, em Lisboa.

Mais recentemente, os atle-
tas do Clube Desportivo de S. 
Salvador do Campo voltaram a 
não deixar os seus créditos por 
mãos alheias em competições 
internacionais. Nos Campeona-
tos da Europa Master, que se 
realizaram, de 5 a 15 de setem-
bro, em Itália, Joaquim Figueire-
do sagrou-se campeão europeu 
de corta-mato, vice-campeão 
nos 10km estrada e conquistou 
ainda a medalha de bronze nos 
5000m. Já o irmão Davide Figuei-
redo trouxe na bagagem a meda-
lha de ouro na meia-maratona e 
o título de vice-campeão da Eu-
ropa nos 10km, no escalão M45.

Por fim, António Costa subiu 
ao último lugar do pódio no es-
calão M50, contribuindo, junta-
mente com Joaquim Figueiredo, 
para o título de campeão euro-
peu por equipas conquistado 
por Portugal nos Campeonatos 
da Europa de Veneza.

S anto Tirso vai ser palco, 
no dia 27 de outubro, 
da última etapa do Rali 
de Carros Elétricos, uma 

prova promovida pela Associa-
ção de Municípios do Vale do 
Ave (AMAVE) e organizada pelo 
Classic Clube de Portugal, com 
o apoio da Câmara Municipal. 

Numa prova inteiramente 
dedicada a veículos de estra-
da normais, com um sistema 
de transmissão elétrico ou ou-
tras alternativas de energia, as 
equipas têm como desafio ge-
rir, da melhor forma possível, o 
consumo ao longo dos 220 qui-
lómetros que compõem a prova, 
respeitando todas as regras do 
Código da Estrada e percorrendo 
vias que os condutores comuns 
usam no seu dia-a-dia.

“Trata-se de uma das poucas 
provas de automobilismo em 
Portugal com preocupações am-
bientais e ecológicas e que está 
em linha com as políticas que 
temos vindo a implementar no 
Município, no âmbito da mobili-
dade sustentável e da redução 
da pegada ecológica”, aponta o 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Alberto Costa. 

Percurso
O Rali de Carros Elétricos, que 

conta para a Taça de Portugal 

de Ralis e tem o apoio da Fede-
ração Nacional de Automobilis-
mo, arranca a 25 de outubro e 
percorre os cinco municípios que 
integram a AMAVE: Guimarães, 
onde se inicia a primeira etapa, 
Fafe, Vizela, Famalicão e Santo 
Tirso, onde termina. 

Será exatamente no dia 27 
de outubro que a quinta e últi-
ma etapa chega a Santo Tirso. 
Por volta das 12h00, os 20 car-
ros elétricos que irão participar 
neste rali percorrem a Estrada 
Nacional 105, no sentido Vila 
das Aves/Santo Tirso, num tra-
jeto que irá passar pela Rua da 

Cristininha, no sentido do Pavi-
lhão Desportivo Municipal, Praça 
25 de Abril e Rua de S. Bento. 
A partir da Rua Monsenhor João 
Gonçalves da Costa será realiza-
do um circuito fechado, com um 
percurso composto por obstácu-
los colocados na Avenida Unisco 
Godiniz ( junto ao Museu Interna-
cional de Escultura Contemporâ-
nea). Depois desta espécie de 
“super especial”, os participantes 
seguirão novamente para a Pra-
ça 25 de Abril, perto das 13h00, 
onde será realizada a cerimónia 
de entrega de prémios do Rali de 
Carros Elétricos.

Campeões 
recebem 
voto 
de louvor 

Última etapa irá realizar-se em Santo Tirso no dia 27 de outubro

Etapa passou pela Avenida Sousa Cruz com meta volante

A prova está em 
linha com as políticas 
que temos vindo 
a implementar no 
Município, no âmbito 
da mobilidade 
sustentável e da 
redução da 
pegada ecológica 
Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Milhares participaram 
no Santo Tirso a Cores

Edição renhida da Volta a Portugal

Rali põe carros 
elétricos à prova
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P eter Rosman nasceu em 
Melbourne, na Austrá-
lia. Carlos Barreira é de 
Chaves, Portugal. De uma 

ponta da Europa à ponta opos-
ta da Oceânia separa-os um 
mundo de perspetivas sobre a 
cultura e a arte. São duas figu-
ras incontornáveis da escultu-
ra contemporânea e ambos têm 
obras no parque escultórico de 
Santo Tirso. Juntam-se, agora, 
para uma exposição que ex-
plora duas visões contemporâ-
neas com recurso a linguagens 
estéticas e soluções artísticas 
distintas. 

Apelidada de “Encontros”, a 
mostra que está patente no Mu-
seu Internacional de Escultura 
Contemporânea (MIEC) até 19 de 
janeiro resulta das afinidades 
conceptuais dos dois artistas 
e culmina na criação de uma 
exposição conjunta, onde a in-
dividualidade artística de cada 
um está bem presente. 

Peter Rosman e Carlos Barrei-
ra relembram Alberto Carneiro, 
que os reuniu pela primeira vez 

num dos simpósios de escultu-
ra, no início dos anos 90 e cele-
bram 25 anos de amizade apre-
sentando no MIEC cerca de 40 
obras criadas propositadamente 
para o evento e executadas em 
diversos materiais.

Segundo António Augusto 
Joel, “estes escultores privile-
giam, respetivamente, conceitos 
de matéria e movimento, essen-
ciais na sua obra, tal como Car-
los Barreira evidenciou na re-

cente retrospetiva realizada no 
Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso, e conceitos cons-
trutivos no humano e no social, 
tal como Peter Rosman fez ques-
tão de evidenciar, em 2017, na 
Bienal de Vezena”. 

Conceitos de matéria e movi-
mento, por um lado, e concei-
tos construtivistas, centrados 
no humano e social, por outro, 
são o ponto de partida dos es-
cultores que consolidam as suas 

imagens singulares e desenham 
a dicotomia de perspetivas.

Peter Rosman e Carlos Bar-
reira sucedem, assim, a Fer-
nando Casás nas grandes ex-
posições do MIEC. A exposição 
“Encontros” foi inaugurada a 
27 de setembro e pode ser 
visitada de terça a sexta-fei-
ra, entre as 9h00 e as 17h30, 
e ao f im de semana entre as 
14h00 e as 19h00. A entrada 
é gratuita. 

Ligação ao MIEC ao ar livre
A obra de Barreira está repre-

sentada em Santo Tirso desde 
1993, altura em que a sua Pe-
dra Bulideira XXII foi instalada 
nas imediações do Mosteiro de 
S. Bento. Decorria o segundo 
simpósio, na qual Peter Rosman 
também marcou presença. A es-
cultura do artista australiano, 
Canto, f icou, de resto, instalada 
a poucos metros de distância da 
de Carlos Barreira.

A chuva deu tréguas e 
nem o sol quis faltar ao 
Geão Fest que, a 22 de 
setembro, encheu o re-

cém-inaugurado Parque Urbano 
de Geão de workshops, ativida-
des, animação e música.  

Conhecido pelos 14 anos de 
carreira e por temas como “Mr. 
Carousel” ou “Palco do Tempo”, 
David Santos, que já foi apeli-
dado de “homem orquestra”, é 
o criador do projeto Noiserv e 
proporcionou um dos momentos 
altos da iniciativa. Irreverente e 
sem filtro, coube a Beatriz Gos-
ta, personagem interpretada por 
Marta Bateira, protagonizar uma 
conversa sem tabus sobre os te-
mas que assombram os adoles-
centes. O Geão Fest foi, de resto, 

um verdadeiro festival dedica-
do aos mais novos e às famí-
lias, com atividades para várias 
faixas etárias.  

Os utilizadores mais assíduos 
do Parque de Geão, habituados 
a corridas acompanhadas pe-
los sons da natureza tiveram, 
no domingo de 22 de setembro, 
muita mais animação. O parque 
encheu-se desde cedo e só vol-
tou ao sossego ao anoitecer. En-
quanto no Auditório Eng. Euri-
co de Melo os mais jovens iam 
dando a conhecer todos os seus 
talentos nas artes e espetáculo, 
no parque havia já demonstra-
ções de skate e bmx, workshops 
de grafitis e beat-box. O almoço 
fez-se ali mesmo, nos quiosques 
montados pelas associações de 

pais das escolas do Município 
e o dia prolongou-se com ofici-
nas de robótica, de reciclagem, 
de construção de galhardetes. 
E não faltaram as pinturas fa-
ciais, a parede de escalada, os 
jogos tradicionais, as sessões 
de yoga para famílias ou os per-
cursos de bicicleta com sessões 
que exploraram os conceitos de 
segurança.

“O objetivo foi criar uma pro-
gramação transversal às várias 
áreas, com atividades ligadas à 
ciência, à pintura, à música ou 
à alimentação saudável e trazer 
toda a família para o parque”, 
explica o presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, sublinhando que o balanço é 
“muito positivo”.

Carlos Barreira é uma das figuras incontornáveis da escultura contemporânea Peter Rosman já esteve em 2017 na Bienal de Veneza

Exposição está patente no Museu Internacional de Escultura Contemporânea até 19 de janeiro 

“Encontros” junta Peter 
Rosman e Carlos Barreira

Dezenas de iniciativas 
animaram o Geão Fest
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Venceu, em 2018, um dos mais 
conhecidos troféus atribuídos na 
indústria cinematográfica e trou-
xe para Santo Tirso o Grande Pré-
mio Sophia com a curta metragem 
“Snooze”. De jeito descontraído, 
linguagem fluída e espírito crítico, 
Dinis Leal Machado tem 23 anos. 
Vive em Vila das Aves e é lá que 
gosta de estar. “Enquanto tiver 
oportunidade de fazer filmes cá, 
farei”, garante.

Fala-nos de cinema num dos 
degraus que conduzem aos es-
critórios da histórica Fábrica do 
Rio Vizela onde há um cenário 
cinematográfico em cada esqui-
na e na qual já filmou por várias 
vezes. “A minha ligação a esta 
fábrica surge com um projeto 
em 2013”, recorda. Ainda longe 
de ingressar na Escola Superior 
de Media Artes e Design, Dinis 
dava os primeiros passos na sé-
tima arte com um pequeno filme 
de três minutos, “mais experi-
mental”, que estava associado 
ao lançamento de um livro de 
poesia de um autor da terra. “Es-
tava no secundário, ainda não 
estudava cinema, mas já era um 
entusiasta”, recorda. O filme aca-
bou por ganhar dois prémios.

Diz-se apaixonado pelo argu-
mento e, só depois, pela reali-

zação, mas garante que o que 
mais o atrai “é conseguir que a 
imagem conte histórias”. Tem 
sete filmes no currículo e já se 
aventurou em outras áreas do 
audiovisual. Para trás ficam os 
tempos de estudante na EB 2/3 
de Vila das Aves quando entrou, 
pela primeira vez, em contacto 

com o cinema. Tendo o irmão 
como principal companheiro, 
Dinis seguiu para o secundário 
onde conduzia, em paralelo, os 
estudos na área de ciências e a 
criação de filmes. “Nessa fase o 
clássico era que os atores fos-
sem as pessoas da minha famí-
lia e os meus amigos”, lembra. 

Grande Prémio Sophia 
– Estudante

Os estudos em Comunicação 
Audiovisual, na ESMAD, deram-
-lhe as ferramentas para cres-
cer enquanto prof issional, com 
a vantagem de ser “uma área 
mais abrangente”. “Snooze”, a 
curta de que todos falam, sur-

giu como projeto de f inal do 
curso. Daí aos Prémios Sophia 
foi um passo. “Aquilo na ver-
dade são dois prémios”, ex-
plica, “primeiro ganhámos na 
categoria de f icção e depois 
há um outro prémio geral, na 
gala, que também vencemos”. E 
se para o segundo, e mais me-
diático prémio, Dinis já estava 
preparado, na fase anterior foi 
apanhado de surpresa. “Às ve-
zes, as pessoas têm uma ideia 
do cinema académico muito fe-
chado, muito artístico e quan-
do f iz o ‘Snooze’ queria mes-
mo fazer algo comercial, que 
as pessoas gostassem e, por 
isso, não estava à espera que 
aquilo acontecesse, tinha pra-
ticamente certeza que não ia 
acontecer”. Aconteceu. O me-
diatismo que se seguiu pren-
deu-se, sobretudo, com “poder 
dizer que se ganhou um prémio 
Sophia”, mas tem noção de que 
“não se pode fazer uma curta-
-metragem, ganhar um prémio 
que, apesar de tudo é na cate-
goria estudante, e esperar que 
as coisas nasçam”. “Isso não 
existe. E não aconteceu, não 
recebi convites para ir traba-
lhar no próximo f ilme, porque 
em Portugal isso nem funciona 
assim”.

‘‘Le creme de la creme’’
A frequentar o mestrado, Di-

nis está a trabalhar num docu-
mentário e prestes a lançar mais 
uma curta-metragem. Formato 
que, por não ser de massas, ad-
mite não querer continuar. E tra-
balhar numa área com um mer-
cado de trabalho instável não 
assusta? “Assusta quando não 
há alternativa”, assegura. E al-
ternativa é algo que Dinis está 
disposto a abraçar, até porque 
há todo um mercado audiovisual 
para o qual está habilitado a tra-
balhar. “O cinema é o ‘creme de 
la creme’, mas há muitos outros”, 
brinca. Escrever e produzir uma 
série para televisão é algo que 
tem nos planos para um futuro 
próximo. Isso e ir fazendo filmes 
em Vila das Aves.Dinis está a trabalhar num documentário e conta lançar uma curta-metragem

De pés assentes na terra e opi-
niões convictas, tem uma visão 
própria do cinema e do mun-
do cinematográfico português. 
“Aqui os caminhos são simples: 
ou o cinema vive de subsídios 
estatais ou de apoios, não fun-
ciona com bilheteira, isso é cer-
to”, garante. Um fenómeno que 
explica com a pouca adesão do 
público, mas também com a di-
mensão do mercado português. 
“Estamos a falar de muito pou-
ca gente e em qualquer modelo 
de negócio torna-se difícil que o 
cinema viva exclusivamente da 
bilheteira”. Já quando o tema 
são os filmes que não funcio-
nam, Dinis acredita que estão 

em causa dois fatores. Primeiro, 
“o maior problema é a história”, 
depois, “há pessoas que gostam 
de culpar o público, porque não 
é erudito o suficiente, e eu vejo 
a coisa do ponto contrário. Acho 
que tem que haver um equilíbrio 
entre aquilo que o público quer 
ver e aquilo que o cinema po-
de contar”, explica, defendendo 
que “não querer saber os inte-
resses do público é dar um tiro 
no pé”. O problema dos “flops” 
no cinema está muitas vezes re-
lacionado com a “ilusão de que o 
público é que está mal, mas se o 
produto falhou a culpa é nossa, 
quer tenhamos trabalhado muito 
ou pouco”.

O PÚBLICO NÃO É O PROBLEMA

Dinis Leal Machado: o realizador  
que ganhou um Prémio Sophia

Agosto é o mês de verão por 
excelência. As férias proporcionam 
mais tempo livre para passar em 
família e ir à praia e, em Santo Tir-
so, a Câmara Municipal juntou os 
dois e proporcionou sessões de 
Cinema na Praia nas noites quen-
tes de verão.

Com entrada gratuita, a iniciati-
va fez as delícias dos amantes da 
sétima arte e proporcionou serões 
diferentes durante o mês de agos-
to. A aposta da edição deste ano 
do Cinema na Praia foi a comédia, 
com quatro filmes para várias ida-

des e públicos distintos. Malapata; 
Ursinho Procura-se; Lá vamos nós 
outra vez!; e Diamantino animaram 
as noites de sexta-feira de toda a 
família e encheram a praia Urbana 
de Santo Tirso.

O presidente da Câmara, Alber-
to Costa, assegura, de resto, que 
“o espaço é muito procurado não 
só pelos munícipes, mas também 
por pessoas de fora do concelho” e 
que, por isso, “esta iniciativa surge 
como forma de dinamizar a praia 
fora do horário habitual”. “Tem 
sido um grande sucesso”, conclui.

É um dos maiores festivais 
internacionais de Folclore 
do Norte do país e, ano 
após ano, traz a Santo 

Tirso diversas nacionalidades 
com origens e características 
culturais muito distintas. O re-
sultado é uma noite na qual se 
celebra a multiculturalidade 
através das “Danças do Mundo”.

Na edição deste ano, a Pra-
ça 25 de Abril voltou a encher-
-se para ver grupos dos quatro 
cantos do mundo e ouvir as 
músicas que embalam os seus 
passos de dança. Ao México, à 
Bolívia, à Sérvia, à Croácia, à 
Buriácia, ao Peru e ao Quénia 
juntaram-se dois representan-
tes portugueses para celebrar a 
dança enquanto expressão ar-
tística representativa da cultura 

dos povos.
Antes da atuação, realizou-

-se um desfile dos grupos par-
ticipantes pelas ruas da cida-
de. Ao todo, foram cerca de 
280 intérpretes a subir ao pal-
co, entre bailarinos, cantores 
e instrumentistas. A represen-
tação nacional f icou a cargo 
do Rancho Folclórico de Santa 
Eulália de Lamelas e do Grupo 
Folclórico de Santo André de 
Sobrado e entre os vários par-
ticipantes estiveram o Danzart 
Bolivia, da Bolívia e o Folk En-
semble “Preporod” Dugo Selo, 
da Croácia. Da Buriácia chegou 
o grupo Altan Bulag; do México, 
o Ballet Folklóorico de la Uni-
versidad Autonoma de Coahui-
la e do Peru, o Identidad Peru 
Taller de Danzas. Quénia e Sér-

via encerraram o leque de par-
ticipações com atuações dos 
grupos Nairobi Dancers e Kud 
“Ljubomir Ivanovich – Gedza”, 
respetivamente.

“É uma iniciativa que, de ano 
para ano, tem ganho cada vez 
mais espectadores”, assegura 
o presidente da Câmara Alberto 
Costa. “Pela grande qualidade a 
que nos tem habituado, ganhou 
um público fiel que vem até San-
to Tirso descobrir as tradições 
da dança de diferentes geogra-
fias”, sustenta.

O Festival Danças do Mundo 
é organizado pela Casa da Gaia 
(Centro de Cultura, Desporto e 
Recreio de Argoncilhe) em par-
ceria com a Câmara Municipal 
de Santo Tirso e decorreu no dia 
21 de julho.

Cerca de 280 interpretes dos quatro pontos do mundo de subiram ao palco

Iniciativa decorreu durante o mês de agosto

Cinema foi à Praia Urbana

Praça 25 de Abril 
encheu para 
assistir a Danças 
do Mundo

A última edição do Todos ao 
Parque foi “de chorar a rir”. Com 
uma plateia de perder de vista Jel, 
Hugo Sousa, Zé Pedro, Rui Xará, 
João Dantas e Fernando Rocha ar-
rancaram gargalhadas, durante 
duas noites memoráveis de Stand 
Up Comedy.

O Todos ao Parque é já uma 
das iniciativas de verão do con-
celho, marcada por diversos 
momentos que juntam os espe-
táculos, ao teatro e à música. Hi-
lariante foi também Boeing Boeing 
que trouxe João Didelet, Liliana 

Santos, António Camalier, Marta 
Melro, Carolina Puntel e Cristina 
Cavalinho a Santo Tirso, com uma 
peça recheada de enganos que 
garantiu mais de uma hora de di-
versão. Boeing Boeing retrata a 
vida atribulada de Bernardo, um 
“Don Juan” que mantém relacio-
namento com três hospedeiras de 
bordo de três países diferentes 
sem que nenhuma delas saiba da 
existência das outras.

A 31 de agosto, um Sunset e a 
já tradicional Silent Party marca-
ram o encerramento do evento.

Enchente no Todos ao Parque

Anfiteatro do Parque Urbano Sara Moreira cheio

A antiga Fábrica do Rio Vizela já foi cenário de várias filmagens de Dinis Leal Machado
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SANTO TIRSO COM FUTUROCRIAR



GALA 
DESPORTO 
SANTO 
TIRSO'19 RECONHECIMENTO 

DO MÉRITO DESPORTIVO 
2018/2019

FÁBRICA DE SANTO THYRSO
12 out 

* Custo da SMS de acordo com o tarifário em vigor por parte de cada utilizador.

SMS 927 946 212

GD (espaço) nº do nomeado

AJUDE A ESCOLHER 

O VENCEDOR
ATÉ 11 DE OUTUBRO

AT
LE

TA
 R

EV
EL

AÇ
ÃO

Álvaro Forno 
Trampolins

Guilherme Silva 
Ténis

Isabel Gonçalves  
Ténis

João Vale  
Quadcross

GD 13 GD 14 GD 15 GD 16

Equipa Atletismo 
Clube Desportivo  

São Salvador do Campo

Equipa Feminina  
Sub — 14 Ténis
Ginásio Clube  
de Santo Tirso

Equipa de Defesa Pessoal  
de Rua — STARJ

Associação de Artes Marciais 
de Santo Tirso

Voleibol Sénior  
Feminino

Clube Desportivo  
das Aves

EQ
UI

PA
 D

O
 A

N
O

GD 09 GD 10 GD 11 GD 12

Clube Desportivo  
das Aves

Clube Desportivo  
São Salvador do Campo

Futebol Clube  
de Vilarinho

Ginásio Clube  
de Santo Tirso

AS
SO

CI
AÇ

ÃO
/

CL
UB

E 
DO

 A
N

O

GD 01 GD 02 GD 03 GD 04

Carlos Fernandes 
Futebol

Jorge Machado 
Karaté

Luciano Gomes 
Modalidades

Luís Martins 
TénisTR

EI
N

AD
O

R 
DO

 A
N

O

GD 05 GD 06 GD 07 GD 08

Isabel Gonçalves 
Ténis

Daniela Ferreira 
Futsal

Sara Moreira 
Atletismo

Vera Assunção 
Voleibol

AT
LE

TA
 D

O
 A

N
O

 
FE

M
IN

IN
O

GD 29 GD 30 GD 31 GD 32

AE D. Afonso Henriques  
Equipa Juvenis Feminina

AE D. Afonso Henriques  
André Almeida

AE D.Dinis  
Clube Desporto EscolarDE

SP
O

RT
O

 E
SC

O
LA

R

GD 33 GD 34 GD 35

Armindo Araújo 
Automobilismo

Francisco Leonel  
Futebol

João Vale 
Quadcross

Ricardo Santos 
Trampolins

AT
LE

TA
 D

O
 A

N
O

 
M

AS
CU

LI
N

O

GD 25 GD 26 GD 27 GD 28

André Mesquita 
Futsal

João Correia 
Atletismo

José Costa 
Ténis de Mesa

Pedro Azevedo 
Ténis de Mesa

DE
SP

O
RT

O
 

AD
AP

TA
DO

GD 21 GD 22 GD 23 GD 24

Armando Silva  
Clube Desportivo das Aves

Augusto Coelho  
Paramotores Santo Tirso

Fernando Matos  
Futebol Clube Tirsense

Francisco Bessa  
União Desportiva  
e Social de Roriz

DI
RI

GE
N

TE
 D

O
 A

N
O

GD 17 GD 18 GD 19 GD 20

Mais informações  
sobre os nomeados em:

www.cm-stirso.pt

PUB


