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Santo Tirso cresce.
A vida melhora!

PERIODICIDADE
MENSAL

A 21 de outubro de 2017, o executivo camarário tomou posse, depois das eleições terem resultado numa vitória, por esmagadora maioria, de um programa eleitoral com 15 ideias e 170 medidas.
O voto da população foi expresso, de forma inequívoca, numa equipa que tenho, atualmente, o orgulho de liderar, com um enorme sentido de responsabilidade, porque, acima de tudo, a confiança depositada não pode ser defraudada.
Dois anos após o início deste segundo mandato, Santo Tirso continua a crescer. Os números, de acordo com todos os dados socioeconómicos comprovam-no,
mas, essencialmente, a proximidade que tenho mantido com a população leva-me
a perceber que a vida está melhor. E está melhor porque tem havido, de facto,
uma aposta concreta em resolver os problemas das pessoas, em executar políticas que promovam o envelhecimento ativo, que criem condições aos jovens para
estudarem e viverem no nosso Município. Há cada vez mais famílias que deixam
os grandes centros urbanos e procuram Santo Tirso para se instalarem, porque
aqui há qualidade de vida. As nossas empresas estão a crescer e outras novas a
instalar-se. Repito, sem receio, a vida está melhor.
Nunca haverá perfeição. O trabalho, o mais visível e o menos percetível, está a
ser feito, tendo as pessoas no centro das nossas prioridades. Foi assim. É assim.
Será assim. O compromisso que assumi ao assinalar o segundo ano de mandato
é exemplo disso mesmo. Estamos a resolver os problemas das pessoas nas freguesias. Porque, daqui a um ano, quero repetir que a vida, em Santo Tirso, está
(ainda) melhor.
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Investimento de 3,5 milhões
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Rua de Santa Luzia (CM1115) na freguesia de Monte Córdova é um dos caminhos municipais que vai ser requalificado

O

próximo ano vai ser
marcado por um investimento de 3,5
milhões de euros na
requalificação da rede viária
do Município. O anúncio foi
feito pelo presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto
Costa, durante a conferência
de imprensa em que assinalou
dois anos de mandato. Dois
milhões serão para acabar
com as ruas em terra, o restante valor para beneficiação
das vias municipais.
“Em 2020, vai ser executado um ambicioso investimento na requalificação da rede

viária municipal que abrange,
sem exceção, todas as 14 freguesias de Santo Tirso”, revelou Alberto Costa, considerando que este é um investimento
“estratégico” da Câmara de
Santo Tirso, tendo em vista
“a coesão territorial”.
Numa conferência de imprensa realizada no Centro
Interpretativo do Monte Padrão, na freguesia de Monte
Córdova, a 21 de outubro, o
presidente da autarquia garantiu “nunca se ter investido tanto na requalificação da
rede viária municipal, como
nos próximos dois anos”.

Já em 2020, e “findo um
processo de diálogo com todos os presidentes de Junta de
Freguesias”, serão investidos
dois milhões de euros para
terminar com as ruas em terra.
Ao abrigo de acordos-quadro,
explicou Alberto Costa, “todas
as freguesias vão receber investimentos para fazer face à
existência de ruas em terra”.
Este plano de pavimentações vai permitir que, quando estiver concluído, “o Município de Santo Tirso tenha
menos cerca de 20 quilómetros de ruas em terra”, aludiu
Alberto Costa.

SEROA E EM318
A AGUARDAR VISTO
O investimento em requalificações de ruas
vai aumentar para 6,5 milhões de euros,
quando arrancarem as obras de requalificação da EM318, na freguesia de Água
Longa, e da via que liga a Reguenga à Seroa. Tal como foi anunciado em 2018, estas são duas empreitadas estruturais não
só para as populações daquelas freguesias, mas também para a captação de investimentos. Os atrasos no arranque das
obras prendem-se com questões administrativas, em concreto o visto do Tribunal de
Contas. É expectável que as intervenções
possam arrancar no início do próximo ano.

A estes dois milhões de
euros somam-se 1,5 milhões
que a Câmara irá investir na
requalificação de Estradas
Municipais e Caminhos Municipais. Segundo o autarca, este plano contempla
“mais de 30 intervenções
na rede viária municipal,
numa extensão de mais 35
quilómetros”. “Se alguém tivesse dúvidas – frisou –, os
investimentos que vão ser
executados em 2020 confirmam que a Câmara Municipal não olha apenas para a
cidade, mas também para
as freguesias”.
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“Vamos continuar
a mudar Santo Tirso”
Áreas estratégicas
Ambiente e Sustentabilidade
“Foram vários os passos dados com vista a fazer face a um dos
maiores desafios da humanidade: as alterações climáticas”,
lembrou o presidente da Câmara.
A construção do Parque Urbano de Geão, “que torna Santo Tirso
um dos Municípios da AMP com mais espaços verdes per capita”, a
implementação do Programa Pedala, ou a promoção de hábitos de
vida saudável foram alguns dos exemplos apontados pelo autarca.
Iniciativas como “O Ciclismo Vai à Escola”, o programa de
“Alimentação Saudável” para os alunos do pré-escolar e do 1º
Ciclo, a colocação de 29 oleões e 30 novos ecopontos em todas
as freguesias do Município são, de acordo com Alberto Costa,
“medidas concretas que estão no terreno”.
Este ano letivo estão a funcionar cinco turmas com mais de 100 alunos inscritos

Requalificação urbana e obras

“O

O executivo liderado por Alberto Costa realizou uma conferência de imprensa a 21 de outubro

sentimento que
melhor define o
espírito do executivo municipal
e mesmo do Município é confiança, em relação ao que fizemos e ao que falta cumprir
do mandato. Vamos continuar
a mudar Santo Tirso”. Foi desta
forma que o presidente da Câmara Municipal, Alberto Costa,
concluiu a conferência de imprensa realizada a 21 de outubro, dia que marcou o segundo
aniversário desde a tomada de
posse do executivo.
À semelhança de anos anteriores, apontou o presidente
da autarquia, “quisemos assinalar os dois anos de mandato da forma que consideramos
ser a melhor para quem tem
responsabilidades públicas e
políticas, que é a de prestar
contas à população de Santo Tirso”.
Referindo que o compromisso eleitoral “está em velocidade cruzeiro” e que “não sofreu
alterações quanto às políticas
que foram definidas em 2017”,
Alberto Costa evidenciou as
principais medidas implementadas nas áreas estratégicas
e deu exemplos concretos do
que foi feito nos mais diversos
pelouros.

Medidas em destaque

Um dos destaques de 2019
vai para a garantia do investimento no Hospital de Santo Tirso, depois do Governo “ter finalmente desbloqueado os 5,3
milhões de euros para obras”.
“De acordo com as últimas informações que dispomos, a primeira fase das obras deve arrancar ainda este ano”, referiu
o autarca, acrescentando: “Na
área da coesão social, mantivemos todas as medidas de apoio
à população, quer as de natureza universal, quer as dirigidas
aos principais segmentos da
população”.
Na área da educação, Alberto Costa destacou o recente alargamento do número de
cursos superiores do ISEP no
Município de Santo Tirso: “É
uma medida estratégica para
o executivo municipal que tem
vindo, ano após ano, a ser reforçada”. Enquanto que na modernização administrativa evidenciou o trabalho que está a
ser desenvolvido junto da população sénior, na área do Plano Municipal de Competências
Digitais.
Igualmente importante, de
acordo com o autarca, é o trabalho que está a ser realizado
junto dos jovens, nomeadamen-

te com os diversos programas
levados a cabo na área do empreendedorismo juvenil: “No
âmbito dos quatros projetos
criativos e empreendedores que
temos em curso, dirigidos preferencialmente aos jovens, já
foram apoiados 133 empreendedores e 78 projetos, bem como
foram criadas 18 novas empresas, num investimento global
de cerca de um milhão de euros, para financiar ideias inovadoras e emprego qualificado”.
No desporto, e depois de já
ter falado do reforço dos contratos-programa desportivos,
o presidente da Câmara de
Santo Tirso recordou o recente anúncio de investimento na
colocação de um piso sintético
no Campo Futebol de Refojos,
naquele que será o primeiro
piso sintético de futebol de 11
na zona do Vale do Leça.
Por último, Alberto Costa
abordou a questão da cultura
e do turismo, lembrando que
o programa cultural e turístico
foi mantido em 2019, tendo o
Museu Internacional de Escultura Contemporânea como imagem de marca do Município. Em
2019, congratulou-se, “conseguimos atingir a marca dos 50
mil visitantes, o que nos deixa, naturalmente, orgulhosos”.

Nesta área, segundo o presidente da Câmara de Santo Tirso, estão
concluídas ou em curso obras estruturantes, como a segunda fase
da requalificação da Praça Camilo Castelo Branco, a reformulação
do nó de Frádegas ou a nova acessibilidade na Zona Empresarial da
Ermida.
Mas também foram ou estão a ser realizadas “obras de
proximidade”, seja por via da requalificação dos complexos de
habitação municipal, das obras nas freguesias como Paradela, em
Vilarinho, Avenida Manuel Dias Machado, em Vila Nova do Campo,
ou diversas intervenções em Vila das Aves e em S. Tomé de Negrelos.

Investimento e Emprego
Santo Tirso voltou a apresentar “uma trajetória muito positiva”,
ao longo de 2019. “O dinamismo do tecido empresarial continua
a contribuir decisivamente para a criação de novas empresas e
para a redução da taxa do desemprego”, disse, dando exemplos
objetivos: “Nos primeiros seis meses deste ano, foram criadas 127
novas empresas em Santo Tirso e o número de inscritos no Centro
de Emprego atingiu o valor recorde da década, com uma taxa de
desemprego a baixar 64,7 por cento face a outubro de 2013”.

Governança
Alberto Costa reforçou que “a ação política do executivo municipal
tem-se pautado por uma grande proximidade e diálogo com todo
o tecido institucional do Município”. Exemplo disso, foi o aumento
do valor do subsídio anual atribuído às três corporações dos
bombeiros voluntários do concelho que passou de 23 para 40 mil
euros.
Por outro lado, os contratos-programa de desenvolvimento
desportivo e protocolos de cooperação cultural também têm
sido revistos. Em 2019, assegurou o autarca, “a Câmara passou
a apoiar mais associações desportivas e culturais, bem como
aumentou o valor global atribuído ao tecido desportivo e cultural
do nosso concelho”.

ISEP já tem três cursos
superiores em Santo Tirso

O

presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, e a
presidente do Instituto
Superior de Engenharia do Porto
(ISEP), Maria João Viamonte, assinaram a 15 de outubro o protocolo que estabelece a abertura
de um novo curso superior. No
total, o ISEP tem a funcionar em
Santo Tirso cinco turmas, distribuídas por três cursos.

Depois de ter arrancado com o
curso técnico superior profissional de Tecnologia Mecânica, em
2017, e de Automação, Robótica
e Controlo Industrial, em 2018, o
ISEP arranca este ano, em Santo
Tirso, com uma turma de Sistemas Eletromecânicos.
No total dos três cursos, passam a funcionar este ano letivo
cinco turmas, onde estão inscritos mais de 100 alunos.

Para o presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, este
novo curso “vem fortalecer a parceria estabelecida com o ISEP e
vem ao encontro da nossa intenção de reforçar a oferta de
cursos superiores no concelho”,
explica, Alberto Costa. “Em três
anos, conseguimos abrir três cursos, o que significa que estamos
no caminho certo para tornar o
Município mais competitivo na

área da formação profissional”,
acrescenta.
No mesmo sentido, também
Maria João Viamonte destacou
“a excelente colaboração com
Santo Tirso” e disse acreditar
“haver espaço, no futuro, para
novos cursos que possam ir ao
encontro das necessidades dos
alunos”.
O novo curso resulta de um
protocolo estabelecido entre a

Câmara Municipal de Santo Tirso, o ISEP e o Agrupamento de
Escolas Tomaz Pelayo.
Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais são uma formação de Ensino Superior de
dois anos letivos, que apostam
numa forte componente ao mundo de trabalho, dado que no último semestre, o aluno é colocado em estágio numa empresa ou
organização.

Candidaturas ao OPJ 2019 até 18 novembro
Já arrancou a edição 2019 do
Orçamento Participativo Jovem
(OPJ) de Santo Tirso. A iniciativa, levada a cabo pela Câmara
Municipal, tem como objetivo recolher opiniões e contributos da
população jovem do concelho,
permitindo adequar as políticas
públicas municipais às suas necessidades e expectativas.
Os jovens dos 12 aos 30 anos
residentes, recenseados ou estudantes no Município de San-

to Tirso já podem apresentar
as suas ideias para a edição de
2019 do OPJ. As propostas devem ser submetidas, exclusivamente, através da plataforma
eletrónica criada para o efeito, www.opjst.cm-stirso.pt, até
dia 18 de novembro, às 14h00.
Ao longo das últimas semanas
têm sido promovidas pelo Município várias sessões de esclarecimento nas escolas do concelho e
o presidente da Câmara de Santo

Tirso, Alberto Costa, denota que,
de ano para ano, “existe uma expectativa crescente” em relação
ao OPJ, uma vez que “os projetos apresentados pelos jovens
são cada vez em maior número
e com maior qualidade”.
Uma realidade que, acredita,
“demonstra que os jovens estão
mais cientes da importância de
se envolverem nas tomadas de
decisão e de terem um papel ativo na sociedade”.

De 19 novembro a 22 de janeiro, serão analisadas pela
Comissão Técnica todas as propostas que estejam de acordo
com os requisitos estabelecidos no regulamento, que serão,
posteriormente, apresentadas
publicamente.
Pelo segundo ano consecutivo, são os jovens do Município
de Santo Tirso a decidir a proposta vencedora. A votação estará aberta entre 31 de janeiro e

17 fevereiro.
Recorde-se que o OPJ esteve
na origem de importantes equipamentos do Município, nomeadamente a praia e as hortas urbanas.
As propostas para esta edição, à semelhança das anteriores, não poderão ultrapassar o
montante anual definido pela
Câmara Municipal para o OPJ
que, em 2019, será de 120 mil
euros.
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Iniciativa distinguiu figuras em várias categorias desportivas

Alberto Festa é
Prémio Carreira
na primeira Gala
do Desporto

A

primeira edição da Gala
do Desporto de Santo
Tirso realizou-se a 12 de
outubro, na Fábrica de
Santo Thyrso, numa cerimónia
que entregou a Alberto Festa o
Prémio Carreira 2019, pelo seu
trabalho em prol do desenvolvimento desportivo.
Foi o último nome a ser conhecido e levou para casa o
grande prémio da noite. Alberto
Festa ficou conhecido no futebol
como "Magriço", após participa-

ção no Mundial de 1966, onde
jogou, ao lado de Eusébio, três
dos seis jogos da seleção e ajudou a conquistar o terceiro lugar na competição. Fez carreira
no tirsense, depois no FC Porto
e foi agraciado com a Medalha
de Prata da Ordem do Infante D.
Henrique. Aos 80 anos, Alberto
Festa, acompanhado pelo filho,
Miguel Festa, foi o grande homenageado da noite e o presidente
da Câmara, Alberto Costa, recordou o “orgulho de todos quando

Atletas do Município distinguidos com Prémio Mérito Desportivo

A Fábrica de Santo Thyrso foi o palco da primeira edição desta gala

referem o seu nome e todas as
alegrias” que proporcionou. “É
um homem que personifica o caráter, a excelência, a perseverança e os valores que se exigem a
um verdadeiro desportista e ser
humano”, acrescentou.
Para além do Prémio Carreira, apenas os Prémios de Mérito Desportivo não estiveram a
votação e foram entregues aos
atletas, treinadores e dirigentes
que se sagraram campeões nacionais, internacionais ou que

A jovem Isabel Gonçalves venceu na categoria Atleta Feminina do Ano

Alberto Festa foi o grande homenageado da primeira Gala do Desporto com o Prémio Carreira

integraram a seleção nacional.
Dos 35 nomeados, nove levaram para casa os galardões das
suas categorias. O Clube Desportivo das Aves conquistou o
título de Clube do Ano e ainda o
de Equipa do Ano, com o Voleibol Sénior Feminino. Já o Ginásio Clube de Santo Tirso viu os
seus atletas Álvaro Forno, nos
trampolins, e Isabel Gonçalves,
no ténis, alcançarem a distinção
de Atleta Revelação e Atleta Feminino do Ano, respetivamente,
enquanto Luís Martins arrecadou
o prémio de Treinador do Ano.
Visivelmente emocionado, João

A Ritmo CAID protagonizou a primeira atuação da noite

Armando Silva, presidente do CD Aves, recebeu o Prémio de Clube do Ano

Correia agradeceu o Prémio de
Desporto Adaptado, lembrando o
ano difícil pelo qual passou. “Estive internado, com problemas de
saúde graves, consegui recuperar e alcançar ótimos resultados”,
recordou.
Armindo Araújo, campeão nacional absoluto de rali e vencedor do Campeonato Nacional
de Ralis de Portugal em 2018
foi distinguido com o prémio de
Atleta Masculino do Ano e Augusto Coelho, presidente dos
Paramotores de Santo Tirso, foi
consagrado Dirigente do Ano
2018/2019. O Agrupamento de

Escolas D. Dinis conseguiu o prémio de Desporto Escolar, com o
Clube Desporto Escolar.
Alberto Costa mostrou-se orgulhoso pelo reconhecimento
prestado “aos atletas, às associações, aos dirigentes e a todos os agentes desportivos que
permitem que sejam alcançados
resultados de elevada monta”
e garantiu que “o Desporto é
uma prioridade”. “Entendemos
o Desporto como instrumento
de afirmação territorial, de forte promoção da marca Santo
Tirso e de promoção de hábitos
de vida saudável”, explicou, dei-

xando clara a vontade de continuar a desenvolver iniciativas
que promovam o “desporto para
todos”, dos campeonatos concelhios aos jovens, à população
sénior, às pessoas com deficiência e ao lazer.
O autarca estendeu o reconhecimento a todos os que, não
estando nomeados, “alcançaram
resultados e conquistas muito relevantes e levaram longe o nome
de Santo Tirso”. “É importante
que se perceba que estão cá estas pessoas, mas poderiam estar muitas mais, os nomeados
foram encontrados por candi-

datura espontânea e, por isso,
é muito importante que, no futuro, os nomes de todos esses
atletas, treinadores e dirigentes
sejam submetidos a candidatura”, concluiu.
Os vencedores foram encontrados mediante votação do público e do júri, constituído por
Vítor Dias, diretor regional do
Norte do Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ); Ricardo Rocha, comentador desportivo; Dulce Félix, atleta e
Marta Moinhos, coordenadora
da Divisão do Desporto da Câmara de Santo Tirso.

Augusto Coelho, dos Paramotores de Santo Tirso, foi consagrado Dirigente do Ano
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Segundo polo foi inaugurado a propósito das comemorações dos 40 anos da empresa

Dubral investe
cinco milhões

João Correia recebeu da ginasta Filipa Fernandes o Prémio de Desporto Adaptado

Presidente da Câmara de Santo Tirso e o Melhor Atleta Masculino do Ano, Armindo Araújo

A jornalista da RTP Inês Gonçalves foi a apresentadora da noite

O treinador de ténis do Ginásio Clube de Santo Tirso ganhou a categoria de Melhor Treinador

Interconfor
é exemplo

O

presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, inaugurou o novo
polo da Dubral, naquele que foi
um investimento de cinco milhões de euros, com o objetivo
de aumentar a capacidade logística e produtiva da empresa.
“Este é um Projeto de Interesse
Municipal, pela relevância que
assume no concelho, dado que
se trata de uma empresa de referência a nível europeu”, valorizou o autarca.
A atuar na área dos acessórios
de alumínio e com uma exportação da produção perto de 50 por
cento, para mais de 20 países, a
Dubral avançou com um investimento na ordem dos cinco milhões de euros para a construção de um novo polo, contíguo
às instalações da empresa.
Será, com certeza, um passo
que “terá um impacto significativo no seu crescimento”, sublinhou Alberto Costa, acrescentando que a maior capacidade
logística e produtiva vai implicar, ainda, a criação de 30 novos
postos de trabalho.
Localizada na Zona Empresarial da Ermida, a Dubral

Novo polo da empresa foi inaugurado pelo presidente da Câmara

está a comemorar 40 anos de
existência e conta com 120
colaboradores.
Na inauguração das novas
instalações, a 4 de outubro, o
presidente da Câmara recordou
o trabalho que tem vindo a ser
realizado pelo Município na área
do investimento, nomeadamente
através do Invest Santo Tirso. A

autarquia, sublinhou, “continuará a ser um parceiro cooperante,
facilitador e impulsionador do
crescimento da Dubral e de todas as empresas do concelho”.
A Câmara de Santo Tirso tem
levado a cabo um conjunto de
medidas que apoiam os empresários, facilitando o investimento, desburocratizando proces-

sos e concedendo benefícios e
incentivos fiscais. “Desengane-se quem pensa que a Câmara
está apenas preocupada com
a atração de novas empresas”,
explicou o autarca, lembrando
que o objetivo é “em primeiro
lugar, apoiar e incentivar o crescimento do tecido empresarial já
instalado”.

Empresa produz plástico 100 por cento reutilizável
O pai de Álvaro Forno recebeu o Prémio de Atleta Revelação

Parkour e bicicletas animaram o espetáculo e surpreenderam o público

O Agrupamento de Escolas D. Dinis recebeu o Prémio do Desporto Escolar

A capitã e o treinador da equipa de Voleibol Feminino do Aves com o diretor regional do Norte do IPDJ

“Trata-se de uma empresa que
se soube reinventar e modernizar
e onde o plástico é 100 por cento
reutilizável”. Foi desta forma que
o presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, resumiu
a visita que realizou à Plásticos
Macar, na Zona Empresarial da
Palmeira.
Fundada em 1994 e liderada
por Manuel Carneiro, a empresa
emprega 45 pessoas e dedica-se
à produção de todos os tipos de
sacos plásticos que são encaminhados, depois, para os mercados nacionais e internacionais.
França, Suíça, Angola, Moçambique ou Cabo Verde são alguns
dos países que absorvem os cerca de 40 por cento de exporta-

Empresa exporta cerca de 40 por cento da produção

ções da empresa.
Na visita realizada a 2 de outubro, Alberto Costa lembrou que
“o posicionamento de Santo Tirso nesta área é muito forte, já

que só em 2018, representou 43
por cento do total de exportações do Município”. O autarca
deixa, por isso, claro que o objetivo é manter o apoio ao setor. A

solução, garante, “passa por práticas mais amigas do ambiente,
como a reutilização e a reciclagem”. Algo que a Plásticos Macar abraçou.
Assumindo que “tudo o que
é produzido é vendido”, Manuel
Carneiro defende que “o plástico nunca irá acabar”, explicando a necessidade de despertar
a consciência das pessoas para
a sua utilização. “Tem uma durabilidade muito grande e isso
é um benefício, porque pode e
deve ser reutilizado”, adianta.
Um posicionamento partilhado
pelo presidente da Câmara que
defende a sensibilização da sociedade em torno das questões
ambientais.

A empresa Interconfor, localizada na Zona Empresarial de
Fontiscos, é, segundo o presidente da Câmara Municipal de
Santo Tirso, Alberto Costa, “um
excelente exemplo de empreendedorismo e de investimento no
concelho”. A empresa é liderada
há 32 anos por Manuel Mota, que
regressou a Santo Tirso, após um
período emigrado na Alemanha,
e investiu num negócio próprio.
A Interconfor foi fundada em
1987 e dedica-se ao fabrico e comércio de componentes para a
indústria de mobiliário e decoração. Conta, atualmente, com
22 colaboradores, e atingiu, em
2018, um volume de faturação
superior a 3,2 milhões de euros.
O segredo para o crescimento
contínuo está, segundo Manuel
Mota, “na relação de proximidade e confiança com os parceiros
comerciais”. Alguns destes, explicou, “acompanham a empresa
desde a sua criação”, quando o
empresário decidiu regressar à
terra natal e apostar num negócio por conta própria.

Apoio

De visita à empresa, acompanhado pelo vereador José Pedro
Machado, que tutela o Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE),
Alberto Costa referiu que “este é
um caso de sucesso de um emigrante que retornou ao Município
de Santo Tirso e que optou pela
via do empreendedorismo”. “Incentivamos os nossos emigrantes a seguirem este exemplo, garantindo-lhes um apoio completo
da Câmara Municipal, através do
nosso Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), para uma reintegração bem-sucedida no nosso
Município”, aludiu o presidente
da autarquia, em declarações aos
jornalistas, após a visita realizada a 25 de setembro.
O GAE da Câmara Municipal de Santo Tirso presta todo
o apoio a emigrantes e ex-emigrantes ao nível da segurança
social, emprego, ensino, formação profissional e aconselhamento jurídico.
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EMPRESAS COM FUTURO

R CHIC aposta no serviço
de proximidade

Projeto de educação alimentar pretende valorizar o consumo de fruta e legumes

Esticadinho chega
ao pré-escolar

N

o âmbito do projeto
“Crescer para Cima”, a
Câmara Municipal de
Santo Tirso vai levar o
“Esticadinho” aos alunos do pré-escolar. A medida foi anunciada
no Dia Mundial da Alimentação, a
16 de outubro, no Centro Escolar
da Costa, em Roriz.
Valorizar o consumo de hortofrutícolas é um dos principais
objetivos do “Crescer para Cima”,
um projeto de edução alimentar
que quer melhorar os hábitos alimentares dos alunos do concelho, nomeadamente através da
introdução de maior quantidade
e variedade de fruta nos lanches
escolares.
No âmbito deste projeto, foi
desenvolvida uma mascote inspirada numa cenoura, o “Esticadinho”, e distribuídas cadernetas
de cromos a todos os alunos do
1º ciclo do concelho. A ideia é
os alunos colecionarem autocolantes sempre que levarem um
lanche saudável para a escola.
O modelo das cadernetas será,
agora, adaptado a quadros que
passarão a fazer parte de todas
as salas de aula do pré-escolar.
“Hoje sabemos que a alimentação é cada vez mais determinante na qualidade de vida, daí
a aposta que temos vindo a fazer
na educação alimentar dos mais
pequenos, já que é nestas idades
que melhor se incute hábitos sau-

Sapatos, carteiras, roupa de
desporto, roupa de criança,
de homem e senhora.
A versatilidade da R Chic,
instalada na Fábrica de Santo
Thyrso, atrai clientes de
Inglaterra, Islândia e Suécia e
posiciona a empresa, dedicada
ao agenciamento têxtil, num
mercado de gama média alta.

Dia Mundial da Alimentação foi comemorado no Centro Escolar da Costa na freguesia de Roriz

dáveis”, explicou o presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso,
Alberto Costa.

Lanches

“O Esticadinho tem tido um
enorme sucesso junto dos alunos, de 2018 para este ano con-

seguimos que os alunos a aderir aos lanches escolares (uma
opção mais saudável) passassem de 66 para 75 por cento, no
pré-escolar, e de 50 para 55 por
cento no 1º ciclo. É este o caminho que queremos ir trilhando”,
acrescentou.

À comemoração Dia Mundial
da Alimentação associaram-se, ainda, o automobilista Armindo Araújo e o ciclista, Sérgio Sousa, que partilharam com
os alunos do Centro Escolar da
Costa, em Roriz, as opções alimentares saudáveis que fazem

no dia-a-dia.
O programa “Crescer para
Cima” vai ainda levar, durante
todo o ano letivo, aos alunos do
pré-escolar e respetivos pais,
sessões de showcooking e de
sensibilização para a alimentação saudável.

Renovar cartão de cidadão jé é mais fácil
Renovar o Cartão do Cidadão
é, agora, mais fácil para as pessoas com 25 ou mais anos, cujos
dados estejam já no sistema informático. Para diminuir filas e
tempos de espera associados,
o serviço foi descentralizado e
está, agora, disponível em várias freguesias.
Os Espaços do Cidadãos de
Vila das Aves, S. Tomé de Negrelos, Vila Nova do Campo, Água
Longa e das Uniões de Freguesias de Areias, Sequeirô, Lama
e Palmeira e Carreira e Refojos

já têm em funcionamento a renovação do Cartão do Cidadão.
Podem proceder à renovação
nestes espaços, os cidadãos de
qualquer concelho, com idade
superior a 25 anos, cujos dados
já se encontrem no sistema, com
Cartão do Cidadão válido ou caducado há menos de 30 dias e
sempre que o cartão a renovar
tenha sido pedido antes de 1 de
outubro de 2017.
A iniciativa foi lançada pelo
Governo para contribuir para a
redução de filas na prestação

deste serviço e reduzir as dificuldades de atendimento. “O número de pessoas que procuram
os Espaços do Cidadão no Município de Santo Tirso aumentou
desde que começou a ser prestado este serviço”, garante o presidente da Câmara, Alberto Costa,
acrescentando que “até agora o
tempo de espera é residual e não
existem filas”.
Os restantes casos devem
agendar a renovação, dirigir-se
a uma Conservatória do Registo
Civil ou a uma Loja de Cidadão.

11

A alma do negócio é Rosa Maria Rodrigues. É ela quem assegura a qualidade, quem cuida da
proximidade, quem acompanha
os clientes ao longo de todo o
processo produtivo. “Eu costumo dizer que sou uma extensão
do cliente em Portugal”, assume. Dedicada 100 por cento à exportação, a R Chic apresenta-se
como uma opção diferenciadora no mercado, fazendo a ponte
entre as empresas estrangeiras
que procuram os artigos e as empresas portuguesas que os produzem, garantindo “um serviço
de grande proximidade e muito
personalizado”.
Apesar de ser uma “empresa pequena”, a reputação que
vai construindo no mercado está
longe de encaixar nessa perspetiva redutora. Ainda assim, chegar aos dias de hoje “foi uma
luta”. Rosa Maria viu no desemprego uma oportunidade e começou do zero, munida apenas dos
mais de 30 anos de experiência
no ramo e do apoio da família.

Crescimento gradual

Serviço foi descentralizado pelos Espaços do Cidadão

O primeiro ano foi passado a
trabalhar a partir de casa. “Paguei para trabalhar”, recorda a
empresária, “foi um ano muito
difícil, chorei muitas vezes e pensei se seria o caminho certo”.
Nunca desistiu e, aos poucos,
foi conquistando mais clientes.
Montou um escritório e, no segundo ano, os lucros já eram suficientes para pagar as contas.
“Só no terceiro ano é que as coisas começaram a melhorar e já
comecei a conseguir tirar um salário”, adianta Rosa Maria Rodrigues. Em 2016, mudou-se para

PERFIL
Nome
Rosa Maria Rodrigues
Idade
51
O que melhor define
a sua atividade
enquanto empresário
“Sou patroa de mim mesma,
mas não me vejo como uma
empresária”.
Setor de atividade
Têxtil
Crescimento Anual
15 a 20%
Ponto de viragem
na empresa
2015, quando, ao fim de
três anos, foi possível retirar
um vencimento da empresa.
Rosa Maria Rodrigues estava desempregada quando decidiu criar a empresa

a Fábrica de Santo Thyrso, onde
está até hoje. “Tendo em conta o
tipo de clientes que temos, estar
aqui é ainda mais positivo porque valoriza a história do têxtil”,
garante. Para além disso, continua, “o edifício é lindíssimo”.

Diferenciação/qualidade

Acompanha, controla e monitoriza todo o processo de produção no meio industrial. Cria
fortes relações de proximidade
e confiança com os parceiros.
Perita em fazer “uma boa leitura das necessidades dos clientes”, Rosa Maria Rodrigues acredita que o segredo é a relação
próxima que estabelece. “Somos
uma empresa muito à vontade,
não há senhores doutores nem
senhores engenheiros”. O marido, Jorge Silva, acredita que é
muito mais do que isso: “Consegue fazer as coisas acontecerem
de uma forma clara e transparente”. Problemas, garante, “há
sempre e ela consegue resolve-los de forma a que ninguém fi-

Dedicada 100 por cento à exportação, a empresa aposta numa relação de proximidade com os clientes

que prejudicado”.
Conhecedora do mercado,
Rosa Maria não esconde o gosto pelo primeiro contacto com
os clientes em que tenta ir ao
encontro do que pretendem. “O
cliente não precisa dizer duas
vezes o que quer. Percebendo o
estilo, consigo saber exatamente o que pretendem”, descreve.

Nesse processo, embora a experiência assuma um papel de
destaque, a fundadora da R Chic
acredita que é necessária “uma
sensibilidade especial”.
A atenção e cuidado que tem
com cada cliente é algo que
quer manter e, por isso, não esconde que, pelo menos para já,
não passa pelos seus planos ex-

pandir demasiado a empresa. “O
tipo de estrutura e trabalho que
quero dar aos meus clientes é de
muita proximidade”, explica, algo
que se dilui quando se tem uma
estrutura maior. “Sei isso também por experiência”, assume,
concluindo: “Quero que os clientes continuem a sentir que há
aqui alguém que se preocupa”.
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Vale do Leça ganha
relvado sintético
em Refojos

Presidente da Câmara de Santo Tirsou ouviu moradores satisfeitos com obras realizadas
No próximo ano já será possível jogar em relvado sintético

O

Campo de Futebol de
Refojos irá sofrer obras
de beneficiação. O presidente da Câmara de
Santo Tirso, Alberto Costa, anunciou um investimento de 300 mil
euros que irá dotar o espaço de
um relvado sintético. As obras
deverão arrancar no início do
ano.
“Depois de investimentos anteriores na Zona Nascente e Além
Rio, era mais do que justa a cria-

ção de um relvado sintético no
Vale do Leça, sendo que o Parque Desportivo de Refojos tem
uma localização central”, explicou Alberto Costa, numa conferência de imprensa realizada a
30 de setembro, realçando o “excelente diálogo” que tem existido
entre a Câmara Municipal e as
juntas de freguesia e que culimou neste entendimento.
O autarca lembrou ainda que
se trata de “dar continuidade” ao

investimento que tem sido realizado na área do Desporto, frisando que, desde 2013, “este é o
sexto relvado sintético que será
colocado no Município de Santo Tirso, com vista a melhorar
as condições para os praticantes”. E, para além dos números,
apontou, esta aposta é muito importante, uma vez que contribui
para fomentar o aparecimento
da área de formação. Uma visão partilhada pelo presidente

da União de Freguesias de Carreira/Refojos, Luciano Cruz que
acredita que “será uma mais-valia para a juventude e, quem
sabe, uma maneira de atrair pessoas de fora”, apontou, recordando que o Parque Desportivo de
Refojos já tinha sido, em 2017,
alvo de um investimento de cerca de 35 mil euros por parte da
Câmara de Santo Tirso, que permitiu requalificar os balneários
e a sala polivalente.

Com um investimento de cerca
de 300 mil euros, a obra inclui
a instalação de relva sintética
de terceira geração, com fibras
monofilamentares, que atesta
a possibilidade de certificação
FIFA Quality e FIFA Quality Pro;
relvado sintético com marcações
para futebol de 11 e de 7; fornecimento e colocação de material
desportivo (balizas, bandeirolas,
cabine técnica, entre outros) e
revisão da iluminação pública.

Rua do Tapado e Casal Velho com mais estacionamento
As ruas do Tapado e do Casal
Velho, que dão acesso ao Complexo Desportivo Municipal de
Santo Tirso, ao call center Meo/
Altice e ao Parque do Ribeiro do
Matadouro irão sofrer uma reorganização que permitirá a criação de mais de 60 lugares de
estacionamento, a par de uma
maior segurança para peões e
automobilistas. As obras já estão em marcha.
Com uma grande predominância de serviços e espaços de
lazer naquela área, o estacionamento abusivo na faixa de rodagem é frequente e cria cons-

trangimentos constantes na Rua
do Casal Velho. Para solucionar
o problema e aumentar a oferta de estacionamento no local,
a intervenção que está a ser levada a cabo irá incluir a criação
de estacionamento do lado esquerdo da via, e alterará a circulação, que passará a ser feita, exclusivamente, em sentido
descendente.
Para além disso, a empreitada
contempla a substituição dos pavimentos do passeio na Rua do
Ribeiro do Matadouro e inclusão
de corrimão de apoio e a reorganização do parque de estaciona-

Rua do Casal Velho passará a ter apenas circulação descendente

mento do edifício da Meo/Altice.
Com esta intervenção, a Câmara pretende melhorar o tráfe-

go automóvel na saída da cidade,
ao mesmo tempo que permite a
criação de estacionamento nas

ruas do Tapado e do Casal Velho
que irão somar-se ao existente
junto ao Parque do Ribeiro do
Matadouro”. “Queremos uma cidade mais inclusiva, onde o estacionamento seja mais regulado e disciplinado”, argumenta o
presidente da Câmara de Santo
Tirso, Alberto Costa, sublinhando que “irão ser criados lugares
para pessoas de mobilidade condicionada e melhoradas as acessibilidades aos espaços que estão instalados nesta zona”.
A intervenção já está em andamento e tem um prazo de execução de 60 dias.

Casas renovadas em Roriz
num investimento de 300 mil

O

Complexo Habitacional Municipal de Roriz já está totalmente
renovado, fruto de um
investimento de cerca de 300
mil euros por parte da Câmara
de Santo Tirso. Na cerimónia
de inauguração da requalificação dos vários edifícios, Alberto Costa valorizou o facto de,
para além de terem criado melhores condições para os moradores, as obras aumentarem
a eficiência energética das casas. “A requalificação e bene-

ficiação das habitações municipais têm em conta o conforto
das pessoas e a eficiência energética”, sublinhou o presidente
da autarquia.
“As melhorias introduzidas
traduzem-se na subida de dois
níveis da classe energética destas casas e, consequentemente, no alívio do orçamento mensal das famílias, já que passa a
haver uma redução nos gastos
com a energia”, explicou Alberto
Costa, em declarações aos jornalistas, depois de uma visita ao

complexo habitacional, no passado dia 7 de outubro, na qual
esteve acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia de
Roriz, Moisés Andrade.
A renovação insere-se num investimento mais avultado que
está a ser realizado pela Câmara de Santo Tirso, que tem como
objetivo dotar todas as habitações Municipais de condições
semelhantes. “Trata-se de um
investimento de 3,4 milhões de
euros em todo o concelho que
irá ter grandes repercussões a

A intervenção no Complexo Habitacional Municipal
de Roriz incluiu a aplicação
de reboco térmico nas paredes exteriores, a substituição
de chapas de fibrocimento
da cobertura, assim como a
substituição de todas as caixilharias existentes por PVC
equipado com vidro duplo
e do esquentador por uma
bomba de calor para preparação de água quente.

médio e longo prazo”, aludiu o
autarca, adiantando que a medida está em linha com as prioridades definidas pelo executivo
camarário.
A intervenção nos complexos
habitacionais terá impacto na
qualidade de vida da população,
mas também no meio ambiente,
já que serão reduzidas as emissões de dióxido de carbono.
Construída em 2004, no Complexo Habitacional Municipal
de Roriz vivem, atualmente, 66
pessoas.

to e segurança para a prática
desportiva”.
Para além da lavagem e pintura de paredes, procedeu-se à
reparação de fendas no interior
e exterior, foram substituídas
algumas janelas por sistemas
de ventilação e, pontualmente,
resolvidas questões associa-

das aos passeios em volta dos
balneários.
Com cerca de 400 sócios,
a Associação de Moradores
Complexo Habitacional de Ringe tem mais de 150 atletas, 125
dos quais federados que jogam
nas modalidades de futebol e
futsal.

INTERVENÇÃO

Ringe com balneários requalificados
O Complexo Desportivo Rosa
Conceição Correia Pinto de
Abreu, em Ringe, freguesia de
Vila das Aves, tem agora balneários totalmente renovados,
fruto das obras de melhoramento levadas a cabo com o apoio
da Câmara Municipal de Santo Tirso.

O espaço é utilizado diariamente por inúmeros atletas e a
reformulação do balneário que
dá apoio ao complexo era uma
necessidade há muito apontada. “A estrutura apresentava alguns problemas, tanto no
interior como no exterior, que
necessitavam de reparação ur-

gente”, reconheceu o presidente
da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, durante uma visita
ao equipamento, no dia 19 de
outubro, lembrando que “existem muitas crianças” que treinam na naquele espaço, sendo
necessário “assegurar que têm
todas as condições de confor-
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Município renovou protocolos com Associações de Pais e Encarregados de Educação

Escolas com horário
prolongado garantido

A

Câmara Municipal de
Santo Tirso voltou a
assinar protocolos de
colaboração com Associações de Pais e Encarregados de Educação das escolas
do concelho, com o objetivo
de assegurar o prolongamento de horários dos alunos do
pré-escolar.
É uma das medidas de apoio
às famílias que a Câmara de
Santo Tirso implementou e na
qual continua a apostar. “O
prolongamento de horário não
é só uma questão educativa,
mas também social”, defende
o presidente da Câmara, Alberto Costa. “Por um lado, porque
são pensados para enriquecer
o desenvolvimento da criança
e, depois, porque vão ao encontro das necessidades dos pais”.
Os protocolos foram assinados com 26 Associações de Pais
e Encarregados de Educação e
duas Juntas de Freguesia, num
universo de 600 crianças inscritas. A medida é suportada pela
Câmara Municipal, cabendo às
entidades gestoras do ser viço a contratação de animadores que fazem acompanhamen-

Os protocolos foram assinados com 26 Associações de Pais e Encarregados de Educação e duas Juntas de Freguesia

to das crianças no período da
manhã e após o encerramento
das atividades letivas.
O prolongamento de horário tem, atualmente, uma taxa

de cobertura superior a 93 por
cento.
O prolongamento de horários é apenas uma das medidas de apoio à comunidade es-

colar que a Câmara Municipal
de Santo Tirso tem no terreno.
Tal como foi noticiado na última
edição, a autarquia suporta ainda os custos dos trabalhos es-

colares e, antes do arranque do
ano letivo, disponibilizou cheques escolares no valor de 25
euros aos encarregados de educação dos alunos do 1º ciclo.

Dia do animal celebrado com campanha de adoção
É celebrado mundialmente a 4
de outubro e, em Santo Tirso, o
Dia do Animal foi assinalado, este
ano, de forma especial. A Câmara Municipal pôs em marcha uma
campanha de adoção para ajudar
a encontrar famílias para todos
os animais que se encontram no
Canil/Gatil Municipal.
Com horário alargado, a iniciativa, explicou o presidente da
Câmara, Alberto Costa, “pretendeu incentivar as pessoas a levar os animais para casa” e, por
isso, “foram criadas as condições
ideais para que as adoções se
concretizassem”.
O microchip, a vacina e a desparasitação foram gratuitas e,
para mimar ainda mais os animais, foram oferecidos um saco
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As crianças do jardim de infância da Misericórdia de Santo Tirso visitaram o espaço

de ração e um banho. “Não abandonem os animais” foi outra das
grandes mensagens do dia, repetida quase em uníssono pelas
crianças do jardim de infância da
Misericórdia de Santo Tirso, que
passaram a manhã a acarinhar os
cães e gatos que se encontram,
temporariamente, no canil. “Esta
é uma mensagem muito importante e que as pessoas precisam encarar com seriedade”, sublinhou
Alberto Costa, acrescentando: “O
número de solicitações relativas
a animais abandonados é enorme
e é necessário que as pessoas
olhem para eles como seres vivos
que dependem de nós".
O Canil/Gatil Municipal foi
inaugurado há um ano e já foram
adotados mais de 300 animais.

Passeio Sénior
encheu ruas
de Amarante

U

ma fila de autocarros de
perder a conta rumou a
Amarante, a 28 de setembro, para um dos
momentos de convívio mais esperados da população sénior do
concelho. Promovido pela Câmara Municipal de Santo Tirso, o
Passeio Anual Sénior juntou mais
de cinco mil pessoas na cidade
de Amadeo Souza-Cardoso e Teixeira de Pascoaes.

O presidente da Câmara, Alberto Costa, acredita que “este
é um momento importante para
muitas destas pessoas, não só
porque contraria o isolamento
do dia a dia a que vários idosos
estão sujeitos, mas também por
ser uma oportunidade de conhecer novos lugares”.
“Defendemos um envelhecimento ativo e com qualidade
de vida e, por isso, esta é uma

iniciativa que queremos manter
porque, como é possível comprovar pelo grande número de participantes que temos anualmente,
é algo que faz as pessoas muito
felizes”, explica.
Realizado todos os anos pela
autarquia, o Passeio Anual Sénior tem como destinatários munícipes com mais de 60 anos e
todos os reformados, independentemente da idade.
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CAST celebra 27 anos
com novas instalações
J
á passou pelo Mercado Municipal, pela antiga Biblioteca de Santo Tirso, pela Casa
da Cultura e pela Central de
Transportes. Desde que nasceu,
em 1992, o Centro de Atletismo
de Santo Tirso (CAST) já somou
várias sedes, onde foram passando atletas com grandes resultados na modalidade. Agora,
aquando das comemorações dos
seus 27 anos mudou-se para a
Rua Abel Alves Figueiredo, nº168.
Cinco prateleiras ostentam
centenas de troféus brilhantes
a quem entra na nova sede do
CAST. O aniversário foi assinalado nas novas instalações com
a presença de alguns atletas e
amigos, entre os quais o presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, que lembrou o
trabalho da associação enquanto
“responsável pelo crescimento e
implementação da modalidade de
atletismo em Santo Tirso”. Recebido pela presidente da instituição,
Sílvia Alves, o autarca recordou
que “depois de andar com 'a casa
às costas' durante anos, conseguiu-se, finalmente, em conjunto
com a Câmara Municipal, encontrar uma solução definitiva”.
A colaboração entre a autarquia e o CAST tem sido, de resto,
“uma parceria estreita” ao longo
dos anos e vai desde a organiza-

BREVES

Voto de louvor a
Manuel Ribeiro…

S. Silvestre de Santo Tirso conta sempre com uma ampla participação de atletas profissionais e amadores

Organização mantém ainda uma caminhada de Pais Natal

Nova casa do Centro de Atletismo de Santo Tirso situa-se na Rua Abel Alves Figueiredo

ção conjunta de iniciativas como
a Milha Urbana e a São Silvestre
de Santo Tirso, até a cedência de
instalações ou contratos-programa celebrados. Colaboração e
apoio têm sido uma das bases
fundamentais da postura da Câ-

mara Municipal perante as associações e Alberto Costa defende
a importância de “dar condições
para que consigam trabalhar”.
“Estamos presentes no apoio
ao associativismo desportivo,
com a dinamização de progra-

mas de promoção de desporto
e atividade física, no apoio às
coletividades, na requalificação
e construção de infraestruturas
desportivas, permitindo mais
e melhor prática desportiva”,
realçou.

Pelo CAST já passaram inúmeros atletas, alguns deles bem
conhecidos, como é o caso de
Manuel Magalhães, que esteve
no Mundial em 1994 e de Ercília
Machado, duas vezes Campeã
Nacional em Corta Mato e Pista.

Seniores participam em Mega Aula
O Complexo Desportivo Municipal voltou a receber, a 27
de setembro, a Mega Aula Santo Tirso Ativo, promovida pela
Câmara Municipal como forma
de assinalar o Dia Mundial do
Coração.
Proporcionar um convívio saudável, sensibilizar a população
para hábitos de alimentação saudável e prática desportiva através de uma mega aula de ginástica é o objetivo da iniciativa que
se tem revelado um sucesso ao
longo dos anos. Com mais de
500 pessoas, a edição de 2019
não foi exceção. “Promover a ali-
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mentação e o desporto com foco
na nossa saúde continua a ser o
objetivo do Município de Santo
Tirso”, garantiu o presidente da
Câmara de Santo Tirso Alberto
Costa, que marcou presença na
iniciativa.
A mega aula insere-se num
programa mais alargado, com o
objetivo de dinamizar a população sénior do concelho. “Queremos promover a prática de exercício físico em todas as faixas
etárias e, nesse sentido, o Santo Tirso Ativo leva as aulas a todas as freguesias”, explicou Alberto Costa.

A 21 de dezembro
corre-se a S. Silvestre
de Santo Tirso

P

romovida pela Câmara
Municipal e pelo Centro de Atletismo de Santo Tirso – CAST, com o
apoio da Federação Portuguesa
de Atletismo e Associação de
Atletismo do Porto, a S. Silvestre de Santo Tirso chega, este
ano, à 22ª edição. Marcada para
dia 21 de dezembro, as provas
têm inicio às 16h30 e prolongam-se por toda a tarde, culminando numa caminhada de Pais
Natal solidária. As chegadas e
partidas voltam, este ano, à Praça 25 de Abril e o percurso será
realizado dentro do perímetro
da cidade.
“É uma prova muito participada há vários anos, que faz
parte do calendário das provas
de atletismo na região”, adianta o presidente da Câmara de

INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser feitas
online em www.desportave.pt e
os custos são mais vantajosos
para as inscrições feitas atempadamente. No caso da prova dos
10 mil metros, as inscrições feitas até 11 de novembro terão um
custo de 7,50 euros. Entre 12 de
novembro e 15 de dezembro, o

Santo Tirso, Alberto Costa, justificando o sucesso da iniciativa. “Temos atletas do concelho a participar todos os anos,
mas também temos uma grande procura de outros que vêm
de fora que, por reconhecerem
qualidade à prova, ao percurso
e a toda a organização, continuam a fazer da S. Silvestre de
Santo Tirso uma das iniciativas

preço passa para 10 euros. Comprar no dia seguinte e até dia
20 de dezembro passa a custar
12,50 euros. Se optar pela inscrição no dia da prova, a inscrição
terá um preço de 15 euros. Para
os atletas dos escalões jovens,
nas corridas de 600 a 2800 metros, as inscrições são grátis até

que fazem questão de integrar”,
explica.
Num concelho com uma forte ligação ao desporto, há participantes de várias idades com
percursos cujas distâncias se
vão ajustando aos escalões:
600 metros para os Benjamins
A, 1000 metros para os Benjamins B, 1400 para os infantis,
2000 para os iniciados, 2800

ao dia 17 de dezembro de 2019.
Já a caminhada de Pais Natal
também necessita de inscrição
e, até 11 de novembro, tem um
custo de quatro euros. De 12 de
novembro até dia 15 do mês seguinte, o valor sobre para seis
euros e até ao dia da prova custa 7,50 euros.

para os juvenis e 10 000 para os
juniores, seniores e veteranos.
Com início marcado para as
16h30, a S. Silvestre continua a
ter uma caminhada de Pais Natal de cariz solidário, com 4500
metros e partida às 18h00. Associada está a entrega de um
bem alimentar, a reverter para
as famílias carenciadas do
concelho.

Em reunião do executivo camarário, a autarquia
voltou a prestar reconhecimento pelos bons resultados desportivos. Desta vez
foi Manuel Ribeiro, atleta
do karaté shotokan de Vila
das Aves, que recentemente trouxe para Santo Tirso a
medalha de prata do Campeonato do Mundo da modalidade, quem foi agraciado com um voto de louvor.
No Campeonato do Mundo de karaté shotokan que
se realizou entre 20 e 22
de setembro, em Odivelas,
Manuel Ribeiro levou a melhor e sagrou-se vice campão de kumite. Agora, a Câmara Municipal aprovou, em
reunião do executivo, um
voto de louvor que “felicita
o atleta pelo título e o Karaté Shotokan de Vila das
Aves pelo contributo que dá
em matéria de desenvolvimento das políticas municipais dirigidas à promoção
do desporto, da saúde e da
qualidade de vida da população de Santo Tirso”, explicou o presidente da Câmara, Alberto Costa.

…e a Paulo Vides

Também o atleta Paulo
Vides recebeu um voto de
louvor da Câmara de Santo
Tirso, depois de ter conquistado a medalha de bronze
no Campeonato da Europa de Resistência, em BTT,
que se realizou no final de
setembro.
“O lugar alcançado por
Paulo Vides, apenas atrás
dos também portugueses
Filipe Barros de Moura e
António Dias, é fruto do
esforço e da dedicação de
um atleta que também se
notabilizou na prática de
duatlo, com diversos títulos conquistados, a nível regional e nacional”, elogiou
Alberto Costa.
Paulo Vides conquistou
o terceiro lugar em M40 na
prova de seis horas e trouxe
para Santo Tirso a medalha
de bronze.
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Aplausos não faltaram na edição 2019 do Palcos

A

descentralização é uma
das principais razões do
sucesso do “Palcos”, mas
há mais para além disso. O
Festival de Teatro Amador de Santo
Tirso habituou o Município a algumas das melhores peças nacionais
e a edição de 2019 não foi exceção.
Da comédia ao drama, passando
pelo tragico-cómico, a quinta edição levou espetáculos de entrada
livre à Escola Secundária Tomaz
Pelayo, à Biblioteca Municipal, ao
Centro Cultural Municipal de Vila
das Aves e aos centros paroquiais

da Reguenga, de Fontiscos, Areias,
Santo Tirso e Monte Córdova.
Centenas de pessoas aplaudiram
os oito espetáculos e, entre o público, o presidente da Câmara de
Santo Tirso, Alberto Costa, elogiou
esta edição. “Estamos a falar de
um festival consolidado, com público fixo e que, ano após ano, vai
conquistando ainda mais espectadores. Há o cuidado em apostar
não só em diferentes géneros de
teatro, mas também em peças destinadas a públicos de várias idades, desde os mais pequeninos até

aos adultos”, explica.
Organizado pela Câmara Municipal e pela Companhia de Teatro
de Santo Tirso, a quinta edição do
“Palcos” juntou algumas das melhores companhias de teatro do país e,
pela primeira vez, incluiu uma companhia do Brasil. “A reação das pessoas não poderia ser mais positiva”,
avança Alberto Costa, “temos tido
salas cheias e a população começa
a criar o hábito de apreciar bom teatro graças a esta iniciativa”, conclui.
A edição de 2019 decorreu de 4
a 20 de outubro.
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Palheta Bendita regressa
de 8 a 10 de novembro

C

om 13 anos de existência, a Palheta Bendita é
já um ponto de paragem
obrigatório para todos os
que veem na música tradicional
portuguesa um marco indelével
de cultura da sociedade. Música, dança, oficinas e palestras
prometem ser os ingredientes
para mais uma edição de sucesso que conta, este ano, com
a celebração do, também tradicional, magusto.
Óscar Fernández e Ségio Cobos são destaques especiais
deste ano. O concerto de sanfona, que traz os sons da Galiza
a Santo Tirso, marca o arranque
da iniciativa no antigo Quartel
dos Bombeiros Voluntários de
Santo Tirso, dia 8 de novembro,
às 21h30. A festa continua mais
tarde, pelas 23h59, já no Carpe
Diem Bar com os Dj’s Gaiteirinho
e Chega na Hora.
No dia seguinte, 9 de novembro, o concerto muda-se para a
Fábrica de Santo Thyrso, e fica a
cargo do projeto OMIRI, de Vasco Ribeiro Casais, um dos mais
originais projetos de reinvenção
da música tradicional portugue-

sa. Um espetáculo marcado para
as 22h00, no qual as práticas
musicais já esquecidas se tornam permeáveis e acessíveis à
cultura dos nossos dias. A noite
continua, depois, na Associação
dos Amigos do Sanguinhedo com
foliada, jam sessions e bailes improvisados pela noite dentro.
E porque é de tradição que
se trata, pela primeira vez convoca-se para esta festa o também tradicional Magusto Municipal. Na tarde de domingo,
10 de novembro, na Fábrica de
Santo Thyrso, à castanha junta-se o concerto do Grupo Folclórico Infantil e Juvenil da Ermida
e do projeto “Comvinha tradicional”, um grupo de cantores e
instrumentistas de música folk
e tradicional.

Palestras e Feira

Muito para além dos concertos, a Palheta Bendita junta os
vários convidados em palestas,
oficinas e proporciona uma feira
de instrumentos, com mais de 20
construtores portugueses e galegos, bem como editores e alfarrabistas. A feira pode ser visitada

O concerto de Vasco Ribeiro Casais será dia 9 de novembro

na Fábrica de Santo Thyrso, nas
tardes de 9 e 10 de novembro.
O dia 9 será, de resto, recheado de iniciativas que exploram
outras vertentes da música tradicional. Das 14h30 às 18h00, serão levadas a cabo inúmeras oficinas: Nuno Dias irá debruçar-se
sobre a afinação da gaita de fole,
Ivan Vilela explorará a tocata popular, Óscar Fernandez focar-se-á
na sanfona, enquanto as oficinas
de Sérgio Cobos, Tiago Soares e
Virgílio Silva irão abordar as danças galegas, as pequenas percussões e a construção de instrumentos, respetivamente.
Mais tarde, às 18h30, também
na Fábrica de Santo Thyrso, Ivan
Vilela, professor de viola caipira
na Universidade de São Paulo,
será o orador de uma palestra
que terá como ponto de partida
“música, instrumentos e lusofonia no Atlântico”.
A décima terceira edição da
Palheta Bendita é organizada
pela Escola de Música Tradicional da Ponte Velha/ Associação
Cultural Tirsense, em parceria
com a Câmara Municipal de Santo Tirso.

Feira Franca marcou edição de 2019 do Viva Santo Tirso
No último domingo de setembro, o Parque D. Maria II encheu-se de curiosos e apreciadores
dos melhores produtos tradicionais. O ponto alto do Viva Santo
Tirso deste ano foi a Feira Franca que juntou música, animação e alguns exemplos daquilo que de melhor se produz no
concelho.
“O nosso principal objetivo
é continuar a dinamizar Santo
Tirso”, explicou o presidente da
Câmara, Alberto Costa, sublinhando que, acima de tudo, “é
importante que as pessoas sintam cada vez mais orgulho na
sua terra, nas suas gentes, nas
suas histórias, nos seus valores
e no seu património”.
A Feira Franca juntou alguns
dos produtos tradicionais do
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Município e do que melhor se
faz ao nível do artesanato, aliando a música com as atuações do
Grupo de Dança Ritmo CAID, do
Grupo Folclórico de Santa Cristina do Couto e da Chulada da
Ponte Velha.
"É uma forma de dar visibilidade ao comércio local, à cultura e às tradições de Santo Tirso",
acredita o autarca.
Na edição deste ano houve
ainda oportunidade para aprender a provar vinhos. O “Projeto
Only Try - Collect Moments Not
Things” em colaboração com a
Adega Cooperativa de Santo Tirso e Trofa juntou apreciadores
de vinho para uma experiência
que despertou os sentidos e ajudou a perceber como escolher
um bom vinho verde.

“Encontros” no MIEC
até 19 de janeiro

A presidente do Conselho de Administração de Serralves, Ana Pinho, esteve no arranque da exposição

Rui Sanches para
ver na Capela do
Senhor dos Passos

F

az parte das obras da coleção de Serralves e pode,
atualmente, ser vista na Capela do Senhor dos Passos,
em Santo Tirso. “Anunciação”, exposição de Rui Sanches promovida pela Câmara Municipal de
Santo Tirso, em parceria com a
Fundação de Serralves, foi inaugurada a 16 de outubro e pode
ser vista até 15 de dezembro.
Rui Sanches desenvolve desde o princípio dos anos 80, algumas das obras mais relevantes
do panorama da arte contemporânea em Portugal, no que se refere à escultura e é dono de um
trabalho que reinventa os pressupostos clássicos da escultura
através do desenvolvimento de
princípios construtivos básicos e
da combinação da madeira com

"ANUNCIAÇÃO"
RESULTA DE UMA
PARCERIA ENTRE
A CÂMARA E A
FUNDAÇÃO DE
SERRALVES.

outros materiais.
Na escultura agora patente na
Capela do Senhor dos Passos,
módulos em madeira agrupam-se numa área de conversação,
sugerindo uma tensão permanente entre o geométrico e o orgânico, num precário e inquietante equilíbrio.
O escultor é, ainda, um dos
artistas com obra no Museu Internacional de Escultura Contemporânea. “Um espaço para Santo
Tirso”, é uma escultura em mármore, construída em 1993 e localizada nas imediações do Mosteiro de S. Bento.
Rui Sanches vive e trabalha
atualmente em Lisboa e tem a
sua obra representada em diferentes coleções nacionais e
internacionais.

Foram cinco meses de trabalho intenso a quatro mãos que
levaram à criação das cerca de
40 peças que compõem a exposição “Encontros” e marcam a
convergência do talento e amizade de Carlos Barreira e Peter Rosman. Inaugurada a 27 de
setembro com a presença dos
escultores, a exposição pode
ser visitada no MIEC até 19 de
janeiro.
Habituado a peças “compostas”, como o próprio gosta de
descrever, Rosman, australiano
nascido em Melbourne, aventurou-se no trabalho do mármore.
“Provavelmente usei métodos
inapropriados, algo que o Carlos percebeu imediatamente e
tornou-se o meu tutor”, confessou, divertido, durante a inauguração da exposição.
Barreira, natural de Chaves e
dono de um elevado rigor estético, assegura que ambos têm
sensibilidade, mas que Rosman
“não está tão preocupado com
o acabamento”. A cumplicidade
dos dois, fruto de uma amizade

com 25 anos que remonta a um
dos simpósios de Alberto Carneiro, culmina numa exposição
conjunta, na qual a individualidade de cada um é percetível nas
suas peças.
Com linguagens estéticas e
soluções artísticas distintas, a
exposição “Encontros” apresenta-se como um encontro de visões culturalmente opostas, mas
com pontos de convergência ao
nível conceptual. São cerca de
40 peças criadas exclusivamente para o Museu Internacional de
Escultura Contemporânea “que
os artistas ainda não mostraram
ao seu público”, realçou o vereador da Cultura, Tiago Araújo.
Recorde-se que Carlos Barreira e Peter Rosman participaram
no 2º Simpósio Internacional de
Escultura, em 1993. O primeiro
viu instalada a sua “Pedra Bulideira XXII”, o segundo apresentou a escultura “Canto”. Ambas
estão localizadas nas imediações do Mosteiro de São Bento.
A entrada na exposição é
gratuita.

Exposição de Carlos Barreira e Peter Rosman tem entrada gratuita
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Vera Assunção:
a capitã da Equipa do Ano
Garante ter sido, durante vários
anos, a atacante mais baixa a
nível nacional, mas isso nunca
foi fator que diminuísse a sua
motivação. Vera Assunção
veste a camisola do Clube
Desportivo das Aves numa
das equipas de voleibol que
alcançou rapidamente grandes
conquistas e chegou à primeira
divisão. Aos 25 anos equilibra
a paixão pela modalidade
com os sonhos que quer ver
concretizados na arquitetura.

público geral
entrada gratuita

Cruzou-se com o vólei, por
acaso, aos 12 anos, quando uma
amiga a desafiou a experimentar.
“Eu achei piada”, recorda. Não
mais largou e passou a dividir
os dias entre os quatro treinos
durante a semana, a escola e os
jogos ao fim de semana. Já competia no campeonato nacional,
mas havia um compromisso que
estava empenhada em manter: o
sucesso escolar.
“Acho que essa preocupação
é transversal a todos os clubes”,
explica, “não podia haver desleixo e, se baixássemos as notas,
muitas vezes na hora do treino
ficávamos a estudar e nem sequer treinávamos”, recorda. Deu
os primeiros passos na modalidade no Ginásio Clube de Santo
Tirso e a qualidade do seu desempenho depressa a fez ganhar
destaque. “O sonho de qualquer
pessoa que estava nos juniores era ir jogar com as seniores”, conta. Um anseio apenas
acessível às melhores que Vera
conquistou ao juntar-se, ainda
júnior, à equipa sénior que disputava a primeira divisão.

O espírito do Aves

Cresceu e desenvolveu opiniões que a faziam procurar
ideais diferentes. Decidiu sair
do Ginásio. No meio de várias
propostas, o destino levou-a até
ao Clube Desportivo das Aves.
Conhecia o treinador, o diretor e,
apesar de já existir uma equipa
de masters, não havia equipa de
seniores feminina. Vera aceitou
e, hoje, ao olhar para trás não

Vera Assunção começou a praticar volei aos 12 anos

PARA LÁ DO VOLEIBOL
A família é o pilar que sempre
sustentou e apoiou as suas decisões e escolhas. Vera sabe que,
à medida que foi avançando na
carreira, as exigências foram crescendo e o tempo para tudo o que
gostava de fazer diminuindo. A
vantagem, assegura, é o espírito
metódico e organizado que o desporto a ajudou a desenvolver. A
trabalhar na Barbosa e Guimarães
Arquitetos, Vera divide-se, agora, entre o gosto pelo voleibol e
os objetivos profissionais. “Estou
numa fase da minha vida em que,
a nível profissional, também começo a ambicionar novas coisas,
novos desafios", explica. E se, até
hoje, sempre conseguiu conciliar
“a balança começa a tender um
pouco mais para a vida pessoal e
profissional”, confessa. Mas seja qual for o futuro que tem pela
frente, de uma coisa tem a certeza: “Saindo do Aves não vou para
mais nenhum clube e vou continuar a apoiá-los”.

tem dúvidas: “Foi a melhor coisa que eu fiz”. Houve quem não
entendesse as razões que a levaram a deixar a primeira divisão
para ingressar na terceira, mas
Vera tinha a certeza do seu caminho. “Acho que a equipa era
tão unida que, no mesmo ano,
subimos de divisão”.
O Aves trouxe-lhe uma “mística” à qual diz não estar habituada e de meia dúzia de pessoas
na bancada passou a encontrar
o pavilhão quase sempre cheio.
“São pessoas que nos acompanham sempre e que nada têm
que ver connosco, não são da
nossa família, não nos conhecem
de lado nenhum e vão sempre
connosco”, adianta, sublinhando que tamanha adesão em modalidades amadoras e até femininas “não é normal em muitos
clubes”.
No dia da subida à primeira
divisão, a receção foi ainda mais
calorosa. "Tínhamos imensa gente à nossa espera”, conta, “Parecia quando o futebol ganhou a
taça de Portugal e Vila das Aves
estava cheia de gente", recorda.

Equipa do Ano

Atleta trabalha como arquiteta

Foi nomeada para Atleta do
Ano na primeira Gala do Desporto de Santo Tirso e arrecadou,
para o Clube, o título de equipa do ano. A festa foi grande,
não só por saber que era um título muito desejado por outros,
mas também por ter a certeza do
valor que têm enquanto equipa.
“Isto é mais uma prova dada de
que o Aves, mesmo não tendo
a modalidade há muito tempo,
acabou por vingar muito rapidamente”. Em três anos somaram
duas subidas, chegaram à primeira divisão em 2018, e Vera
acredita que não se trata, apenas de serem boas jogadoras,
até porque “as outras equipas
também as têm”. “É importante serem boas atletas, que vão
com motivação, com espírito de
coesão e saibam que quando ganhamos, ganhamos todas, independentemente de quem joga”,
conclui.
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