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Nova unidade fabril da Stelia Aerospace vai criar 240 postos de trabalho já em 2021
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A Stelia Aerospace, do grupo Air-
bus, escolheu Santo Tirso para 
instalar a sua unidade fabril em 
Portugal. A empresa irá investir 

40 milhões euros e criar 240 novos pos-
tos de trabalho já em 2021. “É um dos 
maiores e mais importantes investimen-
tos de sempre no concelho”, sublinhou 
o presidente da Câmara Municipal, Al-
berto Costa.

A nova unidade irá nascer na Zona 
Empresarial da Ermida, numa área de 72 
mil metros quadrados que deverá estar 
a funcionar em 2021. Sediada em Fran-
ça e com instalações em todo o mundo, 
a empresa escolheu instalar-se em Por-
tugal não só pela proximidade geográ-
f ica com as localizações francesas, que 
permite uma otimização dos f luxos lo-
gísticos, mas também pela experiência 

no setor aeronáutico e a disponibilidade 
de talento do país. 

Segundo Alberto Costa, a escolha de 
Santo Tirso, por outro lado, resulta da-
quela que tem sido “a estratégia do Mu-
nicípio em captar investimento” e “ofere-
cer condições ímpares” à instalação de 
novas empresas no concelho.  

O processo, como explicou o autarca, 
“está a ser acompanhado pela Câmara 
e pelo Invest Santo Tirso desde janeiro 
deste ano, em conjunto com a AICEP e 
o Governo”. Trata-se, acrescentou, “de 
uma empresa altamente especializada, 
o que vai ao encontro das expectativas 
da Câmara de que seja criado emprego 
qualif icado no Município”. 

A nova unidade fabril será dedicada à 
assemblagem de estruturas para a parte 
dianteira dos aviões e estima-se que, até 

2021, altura em que irá entrar em fun-
cionamento, serão criados 240 novos 
postos de trabalho. Espera-se, ainda, 
que até 2023, momento em que deve-
rá atingir a velocidade cruzeiro a nível 
produtivo, o número possa chegar aos 
400 colaboradores.

Alberto Costa está, ainda, convicto 
de que o investimento do grupo Airbus 
em Santo Tirso não será o único, subli-
nhando que “nesta área é comum que 
outras empresas do cluster industrial 
se juntem”.

Já Cédric Gautier, CEO da STELIA AE-
ROSPACE adianta que a criação da nova 
unidade “faz parte integral da estraté-
gia de otimização industrial (…), para 
aumentar o desempenho e desenvolver 
a competitividade global da empresa”.

Gigante da indústria aeronáutica vai instalar-se na Zona Empresarial da Ermida

A empresa que se irá instalar em 
Santo Tirso tem, atualmente, uma 
configuração industrial constituída 
por cinco unidades: duas subsidiá-
rias em França, duas subsidiárias 
em Marrocos, uma na Tunísia e duas 
na América do Norte. Com uma fatu-
ração de 2,2 mil milhões de euros, 
a STELIA Aerospace conta com se-
te mil funcionários em todo o mun-
do e é uma das líderes mundiais na 
criação de infraestruturas aeronáu-
ticas, assentos de piloto e de pas-
sageiros. Para além disso, fabrica 
as secções de fuselagem dianteira 
para o grupo Airbus.

STELIA AEROSPACE

Esta decisão é o 
reconhecimento da qualidade 
do talento português como 
principal fator de atração 
de investimento em Portugal 
e que devemos continuar a 
investir na qualificação da 
nossa mão-de-obra 

António Costa
Primeiro-ministro

Grupo da Airbus  
aterra em Santo Tirso
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Investimentos que  
não caem do céu

Desde que foi criado, em 2015, o Invest Santo Tirso tem feito um trabalho de 
formiguinha, que é, muitas vezes, invisível a quem está de fora. A palavra de or-
dem foi sempre uma: facilitar. O empresário tem no Invest Santo Tirso uma “via 
verde” ao investimento, onde encontra um único interlocutor, qualquer que seja 
a questão ou conjunto de questões que tenha para resolver.

Mas estar perto dos empresários implica não só estar disponível para ouvir e 
resolver os pequenos problemas que aparecem diariamente mas, mais importan-
te, conseguir antecipá-los. 

Investir em acessibilidades e infraestruturas nas áreas de acolhimento empre-
sarial foi definido como prioritário pela autarquia porque, desde que tomou posse, 
este executivo sabia que o futuro do Município passava por atrair investimento. 

Em março deste ano, a Câmara anunciou um investimento de 755 mil euros na 
Zona Empresarial da Ermida, onde temos instaladas cerca de 10 empresas e onde 
está a nascer o maior entreposto do Lidl no país.

Este investimento revelou-se, agora, essencial para sermos escolhidos pelo 
grupo Airbus para a instalação de uma nova unidade fabril dedicada à assem-
blagem de estruturas para a parte dianteira dos aviões. Houve muitos mais fato-
res em conta. Processos de decisão como este são longos e avaliam parâmetros 
como a qualidade de vida, a segurança, as infraestruturas de saúde e escolares. 
Santo Tirso bateu-se com outras cidades internacionais e ganhou porque conse-
guiu reunir um conjunto de condições para as quais começou a trabalhar em 2013.

O investimento da Stelia Aerospace pode parecer que caiu do céu, mas não. 
Todo o trabalho feito pela Câmara Municipal, desde o primeiro dia, é agora mui-
to visível neste gigante da aviação que vai investir 40 milhões de euros em Santo 
Tirso, e criar 240 postos de trabalho, já em 2021.

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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A Hotelar, empresa espe-
cializada em artigos têx-
teis para hotelaria, vai 
mudar-se para a antiga 

Fábrica do Rio Vizela, em Vila 
das Aves, já a partir de janeiro. 
Cerca de um terço da área to-
tal está a ser intervencionada 
pela empresa, que irá transferir 
a sede e os centros de distribui-
ção e armazenamento de Fama-
licão para o Município de Santo 
Tirso, num investimento de seis 
milhões de euros.

De visita às obras de requali-
ficação, o presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, Alberto Costa, 
sublinhou a importância deste 
projeto: “Não só estamos a cap-
tar investimento para o Municí-
pio, mas também a recuperar 
uma antiga fábrica devoluta que 
representa um importante marco 
na história da indústria têxtil do 
Município e do país”.

Criada em 1845, a antiga Fá-
brica de Fiação e Tecidos do Rio 
Vizela foi a primeira unidade de 

fiação do país e empregou mais 
de três mil pessoas. “As pessoas 
têm uma grande ligação emocio-
nal a este espaço e acredito que 
vê-lo voltar a ganhar vida é algo 
que deixa todos muito felizes”, 
sublinhou Alberto Costa.

Elogiando o investimento da 
Hotelar, em recuperar um espa-
ço “com história e memória”, o 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso realçou que o projeto vai 
ao encontro daquelas que têm 
sido as premissas da autarquia: 
captar investimento e reabilitar 

o património industrial devoluto.
Pedro Pereira, administrador 

da Hotelar, garantiu que as obras 
de recuperação irão manter a tra-
ça do edifício, ainda que salva-
guardando “as necessidades de 
utilização da empresa”. Com uma 
área total de terreno de 37 mil 
metros quadrados, 22 mil dos 
quais de área coberta, o projeto 
irá aumentar a capacidade logís-
tica da empresa e permitir “no-
vos desafios em termos de in-
ternacionalização e exportação”. 
“Talvez tivesse sido mais barato 

e mais rápido fazer um edifício 
de raiz”, reconheceu, contudo, 
“o gosto de recuperar um edifí-
cio histórico na indústria têxtil 
e no Vale do Ave sobrepôs-se”.

A Fábrica de Fiação e Tecidos 
do Rio Vizela foi a primeira uni-
dade de fiação do país. Cresceu 
e tornou-se uma das mais rele-
vantes e pujantes empresas da 
região, chegando a empregar 
mais de três mil pessoas, alimen-
tando 31 624 fusos e cerca de 1 
200 teares (1950). Operava em 
toda a estrutura do setor têxtil, 
incluindo as áreas da fiação, te-
celagem, tinturaria, acabamentos 
e confeção. Considerada o nú-
cleo da indústria têxtil do Vale 
do Ave e principal motor do de-
senvolvimento económico e so-
cial do concelho de Santo Tirso, 
foi a grande impulsionadora da 
chegada do comboio à freguesia 
de S. Tomé de Negrelos. A partir 
de 1990, a empresa viveu sempre 
em crise, acabando por encerrar 
a atividade em 2001.

São 43 promotores, oriundos 
de 12 concelhos e com idades 
que oscilam entre os 18 e os 55 
anos. Os 30 projetos selecionados 
para a segunda etapa do progra-
ma Santo Tirso Empreende estão 
a ganhar forma na Fábrica de San-
to Thyrso, através de coaching e 
workshops especializados. 

O programa Santo Tirso Em-
preende procura estimular a ca-
pacidade inovadora e criadora no 
concelho, incentivando o apareci-
mento de ideias de negócio dife-
renciadoras. Direcionado para as 
áreas do turismo, design e moda, 
identificadas como estratégicas 
no Plano Municipal de Marketing 
Territorial, o projeto contempla um 
apoio completo e personalizado 
aos empreendedores.

Em visita às sessões de capa-
citação que decorrem semanal-
mente na Fábrica de Santo Thyrso, 
o presidente da Câmara de San-
to Tirso, Alberto Costa, demons-
trou-se “muito agradado com a 
qualidade dos projetos”, congra-
tulando-se por “todos preverem a 
criação de emprego qualificado”. 
Para o autarca, “é muito importan-
te que a dinâmica de fixação de 
grandes multinacionais em Santo 
Tirso seja acompanhada pelo nas-
cimento de pequenas empresas, 
com caráter diferenciador e que 
contribuam para a diversificação 
do tecido empresarial”. 

É neste contexto, acrescentou, 
“que a Câmara já investiu cerca de 
800 mil euros em programas que 
visam fomentar o autoemprego e 
incentivar o aparecimento de no-
vas ideias de negócio”.

Após esta fase, os promotores 
deverão fazer uma apresentação 
pública dos projetos, estando pre-
vista a seleção dos nove melhores 
para a terceira e última etapa, que 
contempla a elaboração do plano 
de negócios e seis meses de in-
cubação gratuita. 

A primeira edição do Santo Tir-
so Empreende terminou em maio. 
Os nove projetos vencedores usu-
fruem, atualmente, de um período 
de incubação gratuita na Incuba-
dora de Moda e Design da Fábrica 
de Santo Thyrso. 

S ão 1,7 milhões de euros 
de investimento em mais 
uma empresa de Santo 
Tirso. A Lantal Textiles, 

antiga Gierlings Velpor, localiza-
da na freguesia de Água Longa, 
foi adquirida pelo grupo Suíço, 
para um projeto que quer lide-
rar o mercado dos têxteis para 
transporte terrestre.  

A importância do investimen-
to mereceu, a 29 de outubro, a 
visita do ministro de Estado, da 
Economia e da Transição Digi-
tal, Pedro Siza Vieira, que, jun-
tamente com o presidente da 
Câmara de Santo Tirso, Alberto 
Costa, enalteceu o desenvolvi-
mento económico do país. 

 A Lantal Textile é, de acordo 
com Alberto Costa, “um excelen-
te exemplo do setor têxtil”, por 
“aliar à experiência e tradição, 
a inovação, modernização e in-
ternacionalização”. É, por isso, 
“com grande satisfação que ve-
mos a conclusão deste investi-
mento de 1,7 milhões de euros 

que irá permitir um aumento de 
mais de 20 postos de trabalho”, 
realçou.

A Lantal Textiles SA é uma 
empresa especializada na deco-
ração de interiores de transpor-
tes públicos para terra, água e 
ar, nomeadamente estofos, car-
petes, cortinas, forros de teto, 
entre outros produtos. O inves-

timento agora anunciado inclui, 
de acordo com a empresa, “a 
aquisição de equipamento mo-
derno, com vista ao aumento da 
capacidade de produção técnica 
e reforço da capacidade de te-
celagem e acabamentos”. Agora, 
a unidade em Santo Tirso pas-
sa a concentrar a base do negó-
cio de transportes terrestres do 

grupo Suíço. 
Já o ministro da Economia, 

Siza Vieira, incentivou as em-
presas portuguesas a investir 
“na economia circular, na melho-
ria de produtos, na capacidade 
de reduzir desperdício, da me-
lhoria da eficiência energética 
e na qualificação dos recursos 
humanos e da gestão”.  

Presidente da Câmara visitou as obras de reformulação da antiga Fábrica do Rio Vizela

Ministro da Economia e presidente da Câmara de Santo Tirso visitaram a empresa

Empresa está localizada na freguesia de Água Longa

A Lantal Textile  
é um excelente 
exemplo do setor 
têxtil, por aliar 
à experiência e 
tradição, a inovação, 
modernização e 
internacionalização 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

A Hotelar recebeu o estatuto 
de Projeto de Interesse Muni-
cipal, contando, por isso, com 
benefícios fiscais concedidos 
pela Câmara de Santo Tirso no 
IMI, Derrama e IMT, num total 
de 190 mil euros. “É esta a es-
tratégia que temos vindo a se-
guir desde 2013 e que está a 
dar frutos. Apoiar as empresas 

que querem instalar-se em San-
to Tirso ou aquelas que, aqui 
sedeadas, pretendem expan-
dir-se”, explicou o presiden-
te da Câmara, Alberto Costa, 
lembrando casos como os da 
Fiatece ou da Fábrica do Arco, 
antigas unidades fabris devo-
lutas que foram, ou estão a ser, 
recuperadas.

PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL

Fábrica do Rio Vizela 
ganha nova vida 
a partir de janeiro

Trinta ideias 
de negócio 
na Fábrica de 
Santo Thyrso

Antiga Velpor cresce para liderar mercado dos têxteis para transportes terrestres  

Suíços investem 1,7 milhões
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A Câmara de Santo Tirso 
continua a implementar 
valores abaixo dos má-
ximos legais nas prin-

cipais taxas municipais. Com a 
medida, o Município abdica de 
uma receita de dois milhões de 
euros, em 2020. Só nos últimos 
seis anos, desde 2013, a autar-
quia deixou de arrecadar cerca 
de 13 milhões em impostos, em 
benefício das famílias e das em-
presas de Santo Tirso.

Seguindo a linha adotada 
desde 2013, a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso aprovou por 
unanimidade, em reunião de Câ-
mara, taxas “que aliviam os or-
çamentos das famílias”, expli-
cou o presidente da autarquia, 
Alberto Costa, sublinhando que 
a redução da carga fiscal tem 
sido feita “de forma prudente e 
responsável, para não desequi-
librar o orçamento municipal”. 

“Não podemos colocar em 

risco o conjunto cada vez maior 
de responsabilidades assumi-
das pela Câmara em matéria de 
apoios ao tecido institucional 
do Município e de desenvolvi-
mento das políticas públicas em 
curso”, advertiu Alberto Costa. 
Ainda assim, acrescentou, o 
executivo municipal mantém-
-se “f iel ao compromisso assu-
mido para com a população de 
Santo Tirso e volta a desonerar 
os encargos das famílias e das 
empresas, por via dos impostos 
do Estado que cabem por lei ao 
Município”.

Em 2020, a taxa de IMI volta 
a ficar abaixo da máxima fixa-
da por lei – passa de 0,45 para 
0,375 por cento –, numa redução 
de 17 por cento, apostando, ain-
da, em vantagens para famílias 
com um, dois, três ou mais de-
pendentes a cargo. Os primeiros 
usufruem de uma dedução de 
20 euros, os segundos têm uma 

redução de 40 euros, enquan-
to as famílias com três ou mais 
dependentes beneficiam de um 
alívio de 70 euros no orçamento. 

Só com o IMI, explica Alberto 
Costa, “o Município deixa de ar-
recadar 20 por cento da receita 
a que tinha direito se praticas-
se as taxas máximas e abdica 
de 1,5 milhões de euros a favor 
das famílias”. 

Em termos de IRS, à seme-
lhança do que aconteceu nos 
últimos dois anos, a Câmara 
de Santo Tirso irá devolver este 
imposto aos munícipes residen-
tes no concelho, após ter fixa-
do uma taxa de 0,475 por cen-
to para 2020, cinco por cento 
abaixo do limite máximo legal.

Já ao nível da Derrama, no 
caso das empresas com um lu-
cro tributável igual ou inferior a 
150 mil euros, o executivo muni-
cipal decidiu fixar a taxa reduzi-
da em 1,2 por cento.

Dedicação, rigor, coragem e 
resiliência foram alguns fato-
res que o presidente da Câmara 
Municipal, Alberto Costa, apon-
tou como as caraterísticas de-
terminantes para o sucesso das 
empresas distinguidas com os 
galardões PME Líder’18 e PME Ex-
celência’18 e que a Câmara Muni-
cipal homenageou a 25 de outu-
bro. “É devido ao contributo dos 
empresários e colaboradores de 
empresas que o crescimento eco-
nómico se tem sentido no nosso 
Município”, elogiou durante a ce-
rimónia que decorreu na Fábrica 
de Santo Thyrso. 

Em 2018, Santo Tirso bateu o 
recorde no número de empresas 
que receberam o título de PME Lí-
der. No total, foram 65, um cres-
cimento de 22 por cento face a 
2017. Também no ano passado, 
houve 17 empresas consideradas 
PME Excelência.

No seu discurso, Alberto Cos-
ta sublinhou a pujança económi-
ca que se faz sentir no Município, 

salientando as novas empresas 
que têm sido criadas e a desci-
da da taxa de desemprego. “As 
127 empresas criadas no primei-
ro semestre de 2019 fazem des-
te o melhor semestre da década”, 
concretizou, lembrando que nos 
primeiros sete meses do ano fo-
ram criadas mais empresas que 
em todo o ano de 2018. Para além 

disso, continuou, “este ano atingi-
mos o valor mais baixo da década 
na taxa de desemprego, que se fi-
xou nos 6,59 por cento”. Um valor 
que coloca nos extremos opos-
tos os 6681 inscritos no Centro de 
Emprego em outubro de 2013 e os 
2357 inscritos em maio deste ano.

Defensor de um ecossistema 
empresarial cada vez mais dinâ-

mico, que alie a tradição à inova-
ção e à criatividade, o presidente 
da Câmara de Santo Tirso adian-
tou que “ao Município compete 
continuar a ser um agente facili-
tador do investimento” e deixou 
garantias: “Intensificaremos as 
ações de diplomacia económi-
ca, continuaremos a aumentar a 
oferta de ensino superior em San-

to Tirso, com vista à formação e 
talento para as empresas e, atra-
vés do Conselho Empresarial Es-
tratégico, manteremos a aposta 
nas sinergias com as empresas”.

Os galardões PME Líder e PME 
Excelência são atribuídos, anual-
mente, pelo Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas e 
Inovação (IAPMEI).

Santo Tirso conquistou, este 
ano, o maior número de galar-
dões Eco-Escolas de sempre, 
ao ver distinguidos 20 estabe-
lecimentos de ensino do conce-
lho, mais três do que no ano le-
tivo anterior. Os galardões foram 
entregues no dia das Bandeiras 
Verdes que se realizou, a 18 de 
outubro, no Pavilhão Multiusos 
de Guimarães.

As distinções foram para 
o Jardim de Infância das Fon-
tainhas; as escolas básicas de 
Vila das Aves, S. Tomé de Ne-
grelos, Bom Nome, Quintão nº1, 
S. Martinho do Campo, Quelha, 
Ribeira, Lage, Olival, Campi-
nhos e Ponte; o Centro Escolar 
da Costa; as escolas secundá-
rias Tomaz Pelayo e D. Afonso 
Henriques; os colégios de San-
ta Teresa de Jesus e de Lourdes; 
o Instituto Nun’Alvres; a Oficina 
– Escola Profissional do INA e a 
Escola Profissional de Serviços 
de Cidenai.

Mudanças
Para além disso, o conce-

lho Para além disso, o Municí-
pio passou ainda a contar com 

dois Eco-Agrupamentos. Ao 
Agrupamento de Escolas de S. 
Martinho, que renovou o galar-
dão, juntou-se o estreante Agru-
pamento D. Afonso Henriques. 
“Este aumento de galardoados 
vem validar o trabalho que está 
a ser levado a cabo junto dos 
mais jovens ao nível da sensi-
bilização para a necessidade de 
mudar comportamentos”, desta-
cou o presidente da Câmara de 
Santo Tirso, Alberto Costa, de-
fendendo que “desenvolver ati-
vidades que promovam a discus-
são de temas relacionados com 
a sustentabilidade como os resí-
duos, a água, e a própria energia 
são muito importantes porque 
têm repercussão também nas 
suas famílias, que acabam por 
seguir o exemplo”. 

O galardão Eco-Escolas é 
uma distinção atribuída anual-
mente pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE) que pre-
tende não só encorajar ações, 
como também reconhecer o tra-
balho de qualidade desenvolvi-
do pelas escolas no âmbito das 
temáticas da Educação Ambien-
tal e da Sustentabilidade.

O Município de Santo Tir-
so obteve, pelo 12º ano 
consecutivo, a Bandei-
ra Verde ECO XXI pelo 

trabalho em prol da sustenta-
bilidade ambiental. Santo Tirso 
volta, assim, a estar bem qualifi-
cado no ranking nacional, alcan-
çando a pontuação máxima em 
indicadores como a “Qualidade 
da Água para Consumo Humano” 
e o “Emprego”.

A Associação Bandeira Azul 
da Europa atribui, anualmente, 
o galardão ECO XXI como forma 
de reconhecimento de boas prá-
ticas de sustentabilidade e va-
lorização da educação e qua-
lidade ambiental. Entre os 53 
municípios que se candidata-

ram, Santo Tirso está inserido 
num dos grupos melhor classi-
f icados, atingindo uma pontua-
ção geral de 76,7 por cento e a 
pontuação máxima em indicado-
res como o “Emprego”, a “Coo-
peração com a Sociedade Civil 
em Matéria de Ambiente e de 
Promoção do Desenvolvimento 
Sustentável”, a “Qualidade do 
Ar e Informação ao Público”, e 
a “Qualidade da Água para Con-
sumo Humano”.

Dos 21 indicadores e 65 su-
bindicadores é, ainda, relevante 
salientar a “Promoção da Educa-
ção Ambiental”, a “Informação 
Disponível aos Munícipes” e a 
“Valorização do Papel da Ener-
gia na Gestão Municipal”, nos 

quais o Município se aproximou 
da pontuação máxima.

Boas práticas
Composto por vários indica-

dores de sustentabilidade local, 
este programa pretende avaliar 
a prestação dos municípios, re-
conhecendo como eco-municí-
pios os que demonstram a im-
plementação de boas práticas, 
políticas e ações em torno de al-
guns temas considerados chave 
como Educação Ambiental para 
o Desenvolvimento Sustentável; 
Sociedade Civil; Instituições; 
Conservação da Natureza; Ar; 
Água; Energia; Resíduos; Mobi-
lidade; Ruído; Agricultura; Turis-
mo e Ordenamento do Território.

Em 2018 o Município de Santo Tirso teve 65 PME Líder e 17 PME Excelência

Desde 2013 a Câmara já prescindiu de 13 milhões de euros em impostos

A promoção do desenvolvimento sustentável e a qualidade do ar foram indicadores com nota máxima no Município

Distinção valoriza o trabalho desenvolvido na área da Educação Ambiental

Câmara abdica de dois 
milhões em impostos

Empresas PME Líder e PME Excelência homenageadas

Maior número 
de Eco-Escolas 
de sempre

Santo Tirso arrecadou novo galardão ECO XXI 

Município na 
linha da frente na 
área do ambiente
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No âmbito do roteiro do In-
vest Santo Tirso, o presidente da 
Câmara, Alberto Costa, visitou 
a empresa Sparkes & Sparkes, 
Componentes de Automóveis. 
Sediada na freguesia de Agrela, 
a empresa é a única do género 
em Portugal e especializou-se na 
reconstrução de caixas de velo-
cidade manuais. 

Com 11 trabalhadores e mais 
de 25 anos de experiência em 
Portugal na reconstrução de cai-
xas de velocidades manuais e no 
comércio das suas peças, a Spar-
kes & Sparkes recicla caixas de 

velocidades, fazendo com que 
muitas peças que iriam para a su-
cata sejam reutilizadas. Reconhe-
cida pela qualidade dos seus pro-
dutos e pela rapidez de resposta 
às necessidades dos clientes, a 
maior parte dos trabalhadores 
têm ligação à empresa há mais de 
20 anos. Sobre a empresa, o pre-
sidente da Câmara, Alberto Costa, 
destaca a sua preocupação am-
biental já que, desde 1990, “ajuda 
a proteger o ambiente”.

 “O conhecimento da realida-
de das empresas do Município é 
muito importante para a Câma-

ra, uma vez que só desta forma 
é possível ajustar as políticas 
públicas às necessidades reais 
dos nossos empresários”, aludiu 
o autarca, lembrando o “impor-
tante papel” que o Invest Santo 
Tirso tem desenvolvido, ao nível 
do apoio aos projetos de cresci-
mento, expansão e internaciona-
lização do tecido empresarial de 
Santo Tirso.

A Sparkes & Sparkes exporta, 
atualmente, para Espanha e Fran-
ça e, em Portugal, tem como clien-
tes os maiores gestores de frotas 
e companhias de seguros. 

S anto Tirso vai ter dois no-
vos Espaços do Cidadão, 
que irão instalar-se nas 
freguesias de Vilarinho 

e Monte Córdova. O primeiro já 
está a funcionar, o segundo abri-
rá portas em janeiro.

O Município passará, assim, 
a estar coberto por nove Espa-
ços do Cidadão. Aos sete que 
estão em funcionamento desde 
2015, com o objetivo de propor-
cionar à população do concelho 
um atendimento mais rápido e 
próximo, juntam-se mais dois, 
fruto de um protocolo entre a 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so e a Agência para a Moderni-
zação Administrativa.

Em Vilarinho, o novo espaço 
já se encontra a funcionar e, em 
Monte Córdova, irá abrir portas 
em janeiro. As duas freguesias 
ganham novos Espaços do Cida-
dão e juntam-se, assim, a Água 
Longa; S. Tomé de Negrelos; Vila 
Nova do Campo; Carreira/Refo-
jos; Areias/Sequeirô/Lama/Pal-
meira, cujos espaços funcionam 
nas sedes das juntas.

Fora desses edifícios estão 
o Espaço do Cidadão de San-
to Tirso, localizado na Loja do 
Cidadão, e o Espaço do Cida-
dão de Vila das Aves, no Centro 
Cultural Municipal. “Quisemos 

alargar este tipo de serviços às 
freguesias de Vilarinho e Monte 
Córdova, porque estes equipa-
mentos permitem agregar num 
só espaço vários serviços de di-
versas entidades, facilitando a 
resolução dos problemas das 
pessoas”, explica o presidente 
da Câmara de Santo Tirso, Al-
berto Costa.

O programa “Ciclismo Vai 
à Escola” chegou, este 
ano letivo, aos alunos do 
2º ciclo. Depois de se ter 

iniciado como um programa para 
ensinar os alunos do 1º ciclo a an-
dar de bicicleta, o projeto lançado 
pela Câmara de Santo Tirso pro-
move, agora, as deslocações para 
a escola neste meio de transporte.

“A mobilidade sustentável é 
uma grande aposta da autarquia. 

É importante criar ciclovias dedi-
cadas ou partilhadas, como te-
mos feito, mas só fazem sentido 
se, ao mesmo tempo, conseguir-
mos ganhar utilizadores”, referiu 
o presidente da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, Alberto Costa, 
que na manhã de 23 de outubro 
se juntou aos alunos na primei-
ra viagem.

“Incentivarmos os alunos a vi-
rem para a escola de bicicleta é 

uma medida simbólica, mas muito 
importante, já que sabemos que 
é mais fácil mudarmos mentalida-
des junto dos mais novos”, aludiu.

Numa fase inicial, a medida 
chega aos alunos da Escola Bá-
sica e Secundária D. Dinis. To-
das as quartas-feiras, os alunos 
passam a fazer o percurso de bi-
cicleta para escola de manhã e 
regressam de bicicleta a casa, 
à hora de almoço, em trajetos 

organizados e escoltados pelas 
forças de segurança do progra-
ma “Escola Segura”. 

 “A ideia é que possamos, ao 
longo do ano letivo, alargar a me-
dida a novos percursos e a mais 
escolas. Acredito que no final do 
ano vamos ficar surpreendidos 
com a adesão”, garantiu Alber-
to Costa.

Toda a logística – bicicletas, 
capacetes e mesmo o transpor-

te das mochilas – é assegura-
da pelo programa Ciclismo Vai 
à Escola. 

O “Ciclismo Vai À Escola” é um 
projeto pioneiro desenvolvido em 
parceria com a Federação Portu-
guesa de Ciclismo, arrancou no 
ano letivo 2018/2019, nas esco-
las do 1º ciclo, com o objetivo 
de dar seguimento às políticas 
de mobilidade sustentável do 
Município.

Ao todo são mais de 1600 alu-
nos, de 84 turmas do 1º ciclo do 
concelho, que integram o novo 
projeto de ciências experimen-
tais promovido pela Câmara de 
Santo Tirso no âmbito do “Agir 
para o Sucesso Escolar”. Apren-
der de forma divertida e promo-
ver o contacto dos mais novos 
com as ciências experimentais é 
o objetivo do Experimenta+, que 
se debruça sobre três áreas cien-
tíficas: Química e Física, Biologia 
e Energias. 

Fazer slime (uma massa de 
modelar usada para brincar), ex-
trair clorofila das folhas ou pôr 
um carrinho a andar com ener-

gia solar são algumas das mui-
tas maneiras do Experimenta+ 
colocar os alunos a aprender de 
forma divertida. 

“É mais um projeto que a Câ-
mara desenvolve com o propósito 
de promover o sucesso escolar. 
É uma forma de lhes despertar 
o interesse para as ciências e de 
os pôr a refletir sobre algumas 
questões que de outra forma só 
surgiriam mais tarde”, explica o 
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa.

O autarca acrescenta que 
“projetos como este são enca-
rados como um investimento no 
futuro dos nossos alunos”, sa-

lientando que “apesar de nos úl-
timos três anos a média de insu-
cesso escolar no Município, que 
já era muito abaixo da média na-
cional, ter descido de 1,8 para 
0,3 por cento, vamos continuar 
a trabalhar para chegar ao zero”.

O Experimenta+ é desenvolvi-
do no âmbito do projeto “Ag(ir) 
para o Sucesso Escolar”, arran-
cou esta segunda-feira na Es-
cola Básica 2,3 São Rosendo, 
com uma turma do 4º ano da 
Escola do Areal. No total o pro-
jeto vai abranger, com três ses-
sões anuais, mais de 1600 alu-
nos de 84 turmas das escolas 
do 1º ciclo.

Espaço do Cidadão de Vilarinho está em funcionamento desde 13 de novembro

Empresa reutiliza peças que de outra forma iriam para a sucataExperimenta+ vai chegar a mais de 1600 alunos de 84 turmas

O presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, acompanhou os alunos na primeira viagem

Renovar da carta de condução, 
solicitar nova senha ou cader-
neta predial junto da Autori-
dade Tributária, apresentar 
despesas da ADSE, tratar de 
assuntos relativos a emprego 
e formação profissional, alterar 
a morada do cartão do cidadão, 
solicitar o Cartão Europeu de 

Seguro de Doença, marcar con-
sultas e renovar o Cartão do Ci-
dadão são alguns dos serviços 
disponíveis nestes espaços.
Vilarinho é ainda o primeiro 
Espaço do Cidadão a disponi-
bilizar alguns serviços presta-
dos no Balcão Único da Câmara 
Municipal. O espaço permite 

realizar as inscrições no pro-
grama Mimar, fazer alteração 
de dados dos alunos do 1º ci-
clo, requerer as vacinas do Pro-
grama Municipal de Vacinação 
Infantil, ou ainda solicitar os 
serviços de recolha de “mons-
tros domésticos” e resíduos 
verdes.

MAIS DE 170 SERVIÇOS DISPONÍVEIS

Sparkes & Sparkes é a única no país  
a reciclar caixas de velocidades

Aos sete já existentes juntam-se os de Vilarinho e Monte Córdova

Santo Tirso com dois  
novos Espaços do Cidadão

Alunos vão de bicicleta  
para a escola

Ciências experimentais chegam aos alunos do 1º ciclo
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Há 15 anos no mercado, a Ciga 
é hoje uma empresa consolida-
da na área do branding.  
O segredo do sucesso passa 
por envolver os clientes no 
desenvolvimento dos projetos.

A história da Ciga remonta a 
2004, quando Rodrigo Oliveira 
fez do desemprego uma oportu-
nidade para abraçar novos de-
safios e criar uma empresa na 
sua área, a informática.

Para além de design de lo-
gótipos, ocupa-se com a conce-
ção de tudo o que está ligado à 
imagem das empresas. “Desde 
o branding, ao desenvolvimento 
de estacionário, à parte online: 
websites, aplicações móveis, 
tudo”, explica. 

Desde há dois anos, aven-
turou-se na área do vídeo e o 
primeiro projeto documental 
no qual esteve envolvido, “15 
memórias do fogo”, que dá voz 
aos rostos que sofreram com 
os incêndios de 15 de outubro 
de 2017, valeu-lhe dois prémios 
no Festival de Cinema Ambien-
tal. “A qualidade do trabalho da 
Ciga é o fator diferenciador”, 
acredita Rodrigo Oliveira.

A proximidade com o cliente 
é algo que não descura e acre-
dita que é esse um dos fatores 
que torna a empresa ainda mais 
competitiva no mercado. “Acho 
que envolver o cliente num pro-
jeto desde o início até ao fim é 
o mais desafiante”. 

Natural de Coimbra, Rodri-

go mudou-se para Santo Tirso 
com a família. “Em Coimbra eu 
já trabalhava numa incubadora 
de empresas há 10 anos e que-
ria instalar o meu negócio num 
local semelhante porque gosto 
do conceito de envolver várias 
pessoas num só sítio”. Procurou 
em Famalicão e na Maia até en-
contrar a Fábrica de Santo Thyr-
so. “Quando cheguei aqui e me 
mostraram o espaço disse logo: 
é isto”, lembra.

As vantagens, acredita, são 
muitas. “Este tipo de inves-
timento é muito importante. 
Transformar algo que está de-
sativado num projeto destes faz 
todo o sentido”, elogia. 

Numa área tão vasta como 
a informática, Rodrigo acre-

dita que a inovação se con-
segue, sobretudo, “utilizan-
do as novas plataformas que 
vão aparecendo no mercado”. 
Os projetos portugueses são, 
garante, reconhecidos além-
-fronteiras e, em termos de de-
sign, isso acontece “cada vez 
mais”. “Vemos isso nos vários 
prémios internacionais que 
existem e onde, na maior par-
te das vezes, os portugueses 
são distinguidos”.

Com vários trabalhos em 
mãos, Rodrigo Oliveira gere 
sozinho uma empresa inteira e 
garante que prefere não pensar 
muito no futuro. “As coisas vão 
surgindo”, adianta, confessando 
que gostaria de abraçar mais 
projetos internacionais.

N o primeiro ano de imple-
mentação, o Plano Mu-
nicipal de Competên-
cias Digitais já chegou 

a mais de 150 seniores que, de 
diferentes formas, aprenderam 
a trabalhar com computadores, 
tablets ou telemóveis. Para o 
presidente da autarquia, Alber-
to Costa, o Município está “no 
caminho certo”, na certeza de 
que este é um plano “para im-
plementar até 2021 e irá ainda 
alcançar muitas mais pessoas”. 

Para já, e em jeito de balan-
ço, os resultados são positivos. 
“A adesão aos nossos progra-
mas têm sido um sucesso, quer 
no que diz respeito à formação 
digital que temos levado a cabo 
junto da população sénior, quer 
nas políticas de desmaterializa-
ção administrativa que temos 
vindo a imprimir nos serviços 
da Câmara”, aponta o autarca.

Lançado em junho de 2018, o 
Plano Municipal de Competên-
cias Digitais de Santo Tiros pre-
vê a realização de um conjunto 
de ações que incidem nos ser-
viços da autarquia e na socie-

dade civil. Ao longo do primeiro 
ano, várias medidas avançaram 
para o terreno com resultados 
significativos, nomeadamente 
na literacia digital da popula-
ção sénior. “A tecnologia domi-
na o dia a dia das pessoas e, 
por isso mesmo, é muito impor-
tante que todos possuam os co-
nhecimentos para a utilização 
dessas ferramentas”, defende 
Alberto Costa.

Dirigidas à sociedade civil, a 
Câmara de Santo Tirso tem em 
curso diferentes oficinas, orien-
tadas por jovens voluntários, 
em Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) do 
concelho. “Temos, até ao mo-
mento, oito mentores que vão 
às instituições parceiras parti-
lhar conhecimentos com os mais 
velhos, mas esse número irá du-
plicar e iremos estender a par-
ceria a outras instituições”, re-
vela o presidente da autarquia, 
adiantando que “nesta primeira 
fase, estiveram envolvidos cerca 
de 40 seniores, com idades que 
rondam os 74 anos”. As oficinas 
decorrem uma vez por semana, 

em sessões de duas horas.
Acessíveis à população em 

geral estão também os espa-
ços SantoTirso.pt, localizados 
em Santo Tirso e Vila das Aves. 
O primeiro surgiu aquando da 
apresentação do Plano Muni-
cipal de Competências Digitais 
e está localizado junto à Loja 
do Cidadão, o segundo entrou 
em funcionamento mais recen-
temente no Centro Cultural Mu-
nicipal de Vila das Aves. Ambos 
funcionam com um duplo objeti-
vo e, para além de permitirem à 
população o acesso ao mundo 
digital com apoio na utilização 
dos equipamentos, são utiliza-
dos para as oficinas de inclusão 
digital. Segundo os dados ofi-
ciais, nestes espaços já foram 
realizadas oficinas com cerca 
de 120 seniores, com uma ida-
de média de 71 anos.

A medida vai ainda mais lon-
ge e estão previstas oficinas iti-
nerantes para garantir o acesso 
a toda a população, que irão ser 
realizadas três vezes por sema-
na, em espaços cedidos pelas 
Juntas de Freguesia.

O Plano Municipal de Compe-
tências Digitais de Santo Tirso 
já permitiu uma redução 800 
quilos por ano de consumo de 
papel nos serviços municipais. 
A simplif icação administrativa e 
de procedimentos, a desmate-
rialização de certidões e despa-
chos e a criação de plataformas 
digitais são, segundo Alberto 
Costa, algumas das medidas 
implementadas que permitiram 
atingir os resultados num curto 
espaço de tempo.  

“A modernização administra-
tiva traz vantagens que, para 
além da questão ambiental que 
é tão importante, permite aos 
cidadãos a consulta do proces-
so online e o seu acompanha-
mento em tempo real, o que 
promove, obviamente, maior 
transparência e celeridade nos 
serviços prestados”, descreve o 
presidente da Câmara de San-
to Tirso. 

Nesta área, os serviços da 
autarquia já criaram mais de 60 
formulários em formato eletró-
nico e digitalizados mais de 
3500 processos de obras parti-
culares. Ainda de acordo com os 
últimos dados oficiais, já foram 
entregues exclusivamente em 
formato digital cerca de 1500 
processos. “Queremos prestar 
mais e melhores serviços aos 
nossos munícipes e é tendo em 
conta estes objetivos que temos 
norteado a nossa ação, no âm-
bito da modernização adminis-
trativa”, conclui Alberto Costa.

Santo Tirso foi um dos pri-
meiros municípios no país a de-
senvolver um Plano Municipal 
de Competências Digitais, pou-
co tempo depois da Comissão 
Europeia sublinhar a necessi-
dade de Portugal “aumentar o 
nível de competências da po-
pulação adulta”.

Rodrigo Oliveira fez do desemprego uma oportunidade para criar a Ciga

PERFIL

Nome  
Rodrigo Fernando Gouveia Oliveira

Idade  
37

Crescimento Anual  
Mais de 50% em 2018

Projetos de maior destaque  
O primeiro trabalho documental 
“15 memórias de fogo”.

Prémios   
Dois prémios com “15 memórias do fogo”,  
no Festival de Cinema Ambiental mais antigo  
do mundo, realizado em Seia. O prémio de Melhor  
Curta da Juventude e a Menção honrosa do Júri  
de Filmes de Língua Portuguesa.

Ponto de viragem na empresa  
Início de 2018, devido à divulgação  
que projetos desenvolvidos tiveram  
nos meios de comunicação social.

Curiosidade  
“Cada vez mais, quando falam em Ciga pensam  
que é uma empresa que tem 5, 6, 7 ou mais pessoas  
e afinal sou só eu”.

Fórmula para o Sucesso  
“Muito trabalho e dedicação. Quando se trabalha com 
amor àquilo que se faz, tem que dar um bom resultado”.

Oficinas intinerantes pelas freguesias vão ajudar idosos a usar as novas tecnologias

Nunca fez publicidade ao seu tra-
balho e acredita que a qualidade o 
faz por si, é que para além de “15 
memórias do fogo”, já conquistou 
prémios com outro projeto original. 
“O projeto do Beirão de Gema foi 
criado por uma pessoa que também 
ficou desempregada, queria abrir 
um negócio na área da alimentação, 
mas queria muito fazer um proje-
to que envolvesse o sítio onde vi-
ve, com produtos regionais e então 
nós criámos uma imagem de acor-
do com aquilo que lhe ia na cabe-
ça”. Nascia assim a imagem para o 
Beirão de Gema.  “Candidatámos o 
projeto a várias plataformas inter-
nacionais e ganhámos um prémio, 
teve uma boa aceitação”, recorda.

BEIRÃO DE GEMA

3500 
PROCESSOS 

DIGITALIZADOS 

1500
PROCESSOS 

ENTREGUES EM 
FORMATO DIGITAL

150
SENIORES 

ENVOLVIDOS  
EM ATIVIDADES 

DIGITAIS

CIGA: O digital como 
ferramenta de superação

Menos 800 quilos 
de papel por ano

Mais de 150 seniores já 
passaram pelas oficinas 
de inclusão digital
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A requalificação da Quinta 
do Verdeal, em Vila das 
Aves ganhou novo fôle-
go com a conclusão do 

projeto e o investimento de 1,8 
milhões de euros na criação do 
Parque do Verdeal avança no pró-
ximo ano. 

Numa das entradas de Vila das 
Aves, próximo da ponte do Espíri-
to Santo e de frente para a Fábrica 
do Rio Vizela, os terrenos da Quin-
ta do Verdeal estendem-se pela 
margem do rio. Do outro lado, 
situa-se a freguesia de S. Tomé 
de Negrelos. As duas irão unir-
-se, agora, em torno de um pro-
jeto comum que irá trazer “mais 
um pulmão verde” ao concelho, 
acredita o presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, Alberto Costa.

O projeto do Parque do Verdeal 
está concluído e a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso avançou com 
a candidatura a fundos comuni-
tários. “Já iniciámos os procedi-

mentos administrativos com vista 
à sua execução”, garante Alberto 
Costa, lembrando que “o primei-
ro passo é candidatar a obra a 
fundos comunitários durante este 
mês, e o segundo é abrir o concur-
so público já no início de 2020”.

Num investimento de 1,8 mi-
lhões de euros, cerca de 500 mil a 
financiar por fundos comunitários, 
o objetivo é que a obra esteja no 
terreno no segundo semestre do 
próximo ano. “De acordo com a 
calendarização que temos previs-
ta, daremos início ao concurso pú-
blico logo em janeiro”, adianta o 
autarca, explicando a necessidade 
de “aguardar o visto, obrigatório, 
do Tribunal de Contas, na expec-
tativa de poder ter obra no terreno 
no primeiro semestre de 2020”.    

Detalhes do projeto
O futuro parque irá nascer ao 

longo das margens do rio Vizela. 
Em Vila das Aves, irá ocupar os 

terrenos junto à estação, já em S. 
Tomé de Negrelos, estender-se-á 
pelo espaço que une o rio e a Es-
trada Nacional 105. O projeto irá 
envolver a criação de passeios pe-
donais e cicláveis e espaços mul-
tiusos. Serão criados largos, com 
oportunidades para os visitantes 
se sentarem, e uma ponte-passa-
diço que facilitará a junção dos 
dois lados do rio. Para o presiden-

te da Câmara, o projeto “irá dar 
forma a um anseio antigo e legií-
timo da população” e, “finalmente, 
sair do papel e transformar aquela 
área junto ao rio Vizela num espa-
ço de lazer de qualidade”. “É mais 
uma obra na área do desenvolvi-
mento sustentável do Município, 
criando condições de qualidade de 
vida para quem aqui vive e para 
quem nos visita”, conclui.

• Conceber uma estrutura 
verde de acesso público, 
multiusos, diversa e 
inclusiva;

• Promover a conetividade 
natural e social;

• Estimular a biodiversidade 
local através da 
preservação de núcleos 
de árvores resilientes 
(maioritariamente 
autóctones) e inspiradores 
para boas práticas de 
gestão florestal;

• Ligar as freguesias de 
Vila das Aves e S. Tomé 
de Negrelos com novo 
atravessamento do rio 
Vizela, estimulando a 
requalificação urbana nas 
interfaces do parque.

OBJETIVOS 

DA INTERVENÇÃOJ á arrancou a construção do 
novo arruamento de acesso 
ao Hospital de Santo Tirso. 
A intervenção, realizada pela 

Câmara Municipal num investi-
mento de 190 mil euros, pretende 
melhorar a circulação de veícu-
los de emergência, eliminando os 
conflitos atualmente existentes.

“Foi um compromisso que 
assumimos no âmbito do Plano 
de Ação que foi definido para o 
Centro Hospitalar do Médio Ave 
(CHMA) e no qual estamos empe-
nhados. O Hospital é, para nós, 
uma prioridade e a criação deste 
novo acesso tem sido dialogada 
de forma tripartida entre a Câma-
ra, o CHMA e a Santa Casa da Mi-
sericórdia, que é a detentora do 
terreno”, explicou o presidente 
da autarquia, Alberto Costa, du-
rante uma visita às obras, dia 29 
de outubro. Reconhecendo não 
se tratar de uma obra de grande 

envergadura e complexidade, Al-
berto Costa sublinhou, contudo, 
a importância da mesma: “Este 
novo arruamento é de extrema 
importância, principalmente nes-
ta fase em que as obras no Hos-
pital estão prestes a arrancar“.

António Barbosa, presiden-
te do CHMA, mostrou-se satis-
feito com a intervenção. “É uma 
obra que pretendíamos há muito. 
Atualmente, o Hospital de San-
to Tirso tem um único acesso 

que funciona, ao mesmo tempo, 
como entrada e saída, o que cau-
sa grandes constrangimentos na 
circulação, nomeadamente dos 
serviços de emergência”, apontou.

A intervenção vai permitir, as-
sim, que a entrada de veículos se 
mantenha na mesma localização 
e que a saída passe a ser feita 
pelo novo acesso, deixando de 
haver constrangimentos de circu-
lação. A obra tem um prazo de 
execução de cinco meses.

É mais “um exemplo daqui-
lo que tem sido feito em Santo 
Tirso ao nível da requalificação 
de alguns edifícios”, defendeu o 
presidente da Câmara Municipal, 
Alberto Costa, no lançamento 
da nova Unidade de Cuidados 
Continuados da Santa Casa da 
Misericórdia de Santo Tirso, que 
decorreu a 28 de outubro. 

A nova valência está a fazer 
renascer o histórico edifício da 
Arco Têxteis e representa um in-
vestimento de 1,65 milhões de 
euros, ao qual acresce a compra 
do espaço que “custou um mi-
lhão de euros e está pago”, ga-
rantiu o provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Santo Tirso, 
José Pinto.

Felicitando o facto do inves-
timento “ir ao encontro daquilo 
que são as necessidades reais 
das pessoas”, Alberto Costa sa-

lientou a “sensibilidade da ins-
tituição em ouvir as solicita-
ções e construir em função da 
resposta que é mais urgente 
implementar”.

A solução surge mediante a 
elevada procura deste tipo de 
serviços, já que, explicou José 
Pinto, “muitos dos utentes que 
nos procuravam acabavam por 
ir para a Régua”.  Confiante de 
que a nova unidade irá “ajudar 
muitas pessoas”, o provedor re-
lembra que estão contratualiza-
das com a Administração Regio-
nal de Saúde (ARS) do Norte 34 
das 36 camas que serão dispo-
nibilizadas nesta nova unidade. 
Contratualização essa que sig-
nifica que as vagas possam ser 
preenchidas por pessoas de ou-
tros concelhos. 

Ao todo serão criados cerca 
de 60 novos postos de trabalho.

Futuro Parque do Verdeal estará localizado em Vila das Aves e S. Tomé de Negrelos

Futuro Parque estará localizado em Vila das Aves e S. Tomé de Negrelos

Unidade vai nascer na antiga fábrica da Arco Têxteis

Obra foi um compromisso assumido pela Câmara para melhorar acesso ao Hospital

O Ministério da Saúde garan-
tiu, em maio, um investimen-
to de 5,3 milhões de euros para 
o Hospital de Santo Tirso de-
pois de um longo processo de 
negociações. O investimento 
destina-se à melhoria de in-
fraestruturas e equipamentos 

e irá permitir o avanço de um 
conjunto de obras de requali-
ficação há muito aguardadas e 
com enorme impacto na melho-
ria da prestação de cuidados 
de saúde. As primeiras obras, 
no edifício principal, já estão 
em curso.

HOSPITAL COM INVESTIMENTO 
DE 5,3 MILHÕES

Parque do Verdeal
avança no próximo ano

Novo acesso 
ao Hospital 
a nascer

Nova Unidade 
de Cuidados Continuados 
no terreno
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O Município de Santo Tir-
so viu aprovada a can-
didatura ao Fundo Flo-
restal Permanente para 

apoiar a destruição de ninhos de 
vespa velutina. Em causa está o 
montante de 10 mil euros, ao qual 
acresce uma comparticipação de 
quatro mil por parte da Câmara 
Municipal. O anúncio foi feito pelo 
presidente da autarquia, Alberto 
Costa, durante a sessão de aber-
tura do 4º Encontro Nacional das 
Cidades e Vilas Resilientes, que 
decorreu em Santo Tirso. 

Lançada pelo Governo, a ini-
ciativa disponibilizou mais de um 
milhão de euros, destinado às au-
tarquias, para uma campanha na-
cional de destruição da vespa ve-
lutina, também conhecida como 
vespa asiática. Santo Tirso viu a 
sua candidatura aceite e reforça, 
assim, em 10 mil euros, o investi-
mento que tem vindo a ser feito 
neste campo.

Desde 2014, o Município já in-
vestiu mais de 65 mil euros em 
equipamentos e recursos huma-
nos para proceder à extinção dos 
ninhos de vespa velutina e irá ain-
da avançar com a formação dos 
colaboradores afetos ao serviço e 
com a aquisição de equipamento 
de proteção individual e de equi-
pamentos para a eliminação dos 
ninhos (kit de incineração e kit de 
inseticida), num investimento de 
cerca de três mil euros.

Para o autarca, a aprovação da 
candidatura “vai dar um impor-
tante impulso ao Plano de Ação 
para a Vigilância e Controlo da 
Vespa Velutina, que já está no 
terreno há vários anos, e ajudar 
a adequar meios e serviços para 
combater este problema”.

Desde 2014, o Município avan-
çou com medidas para comba-
ter a vespa velutina e já eliminou 
1773 ninhos. Alberto Costa ga-
rantiu que “tem sido possível dar 
uma resposta rápida e efetiva” e 
adianta que “o número de ninhos 
detetados tem vindo aumentar, 

fruto de uma maior consciencia-
lização da população, mas tam-
bém devido à propagação”. Em 
2014, foram detetados 107 casos 
e em 2019 esse número já se si-
tua nos 440.

Cidades Resilientes 
reunidas em Santo Tirso

Durante dois dias, Santo Tirso 
recebeu o quarto encontro Nacio-
nal das Cidades e Vilas resilientes 
e juntou especialistas e represen-
tantes das 31 cidades que inte-
gram a rede.

Estratégias, desafios, dificul-
dades e resultados foram deba-
tidos a 21 e 22 de novembro, na 
Fábrica de Santo Thyrso, onde es-
tiveram reunidos os principais es-
pecialistas da área.

A rede de cidades resilientes 
surge no âmbito da Estratégia 
Internacional para a redução de 
catástrofes, que incentiva as ci-
dades a implementarem medidas 
que aumentam a sua resiliência 
nestes casos. 

A abertura contou com a par-
ticipação da secretária de Estado 
da Administração Interna, Patrícia 
Gaspar, que sublinhou a impor-
tância do poder local ser sensível 
às questões da Proteção Civil “de 
forma a sensibilizar a população 
para esta causa”. A governante 
apontou, ainda, como meta que 
os municípios resilientes “sejam 
cada vez mais” e que “se possa 
alcançar o número de 50 até ao 
final de 2020”.

Já o presidente da Câmara con-
gratulou-se com o facto de Santo 
Tirso ser considerado resiliente, 
pela ONU, desde 2016. “Fomos 
o primeiro Município do distrito 
do Porto a ter aprovado o Pla-
no Municipal de Emergência de 
Proteção Civil e o segundo a ter 
o Plano Municipal de Defesa da 
Floresta contra incêndios”, subli-
nhou Alberto Costa, dando con-
ta de que “a redução do risco de 
desastre continuará a ser uma 
das prioridades da agenda do 
Município”.

A cessibilidades, recruta-
mento e progressão pro-
fissional foram alguns 
dos pontos avaliados 

que permitiram à Câmara Mu-
nicipal receber a distinção “En-
tidade Empregadora Inclusiva.

O grupo é restrito e inclui ape-
nas as entidades que se destacam 
pelas práticas de gestão inclusi-
vas desenvolvidas enquanto enti-
dades empregadoras. O Instituto 
de Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP) atribuiu o selo “Marca 

Entidade Empregadora Inclusiva” 
e Santo Tirso foi uma das 11 autar-
quias do país distinguidas.

Com o objetivo de promover 
o reconhecimento de boas prá-
ticas de gestão levadas a cabo 
por entidades empregadoras re-
lativamente às pessoas com de-
ficiência e incapacidade, o IEFP 
atribui, anualmente, a distinção. 

Santo Tirso faz agora parte do 
pequeno leque de entidades que 
é considerada “Entidade Emprega-
dora Inclusiva” e o presidente da 

Câmara, Alberto Costa, garante: 
“Estamos muito felizes com este 
reconhecimento e com o facto de 
podermos fazer parte do restrito 
grupo de municípios, a nível na-
cional, que recebeu a distinção”.

O selo “Marca Entidade Em-
pregadora Inclusiva” avaliou 
quatro áreas de desempenho: 
recrutamento, desenvolvimento 
e progressão profissional; ma-
nutenção e retoma do emprego; 
acessibilidades; serviço e rela-
ção com o exterior.

Alberto Costa destaca que “a 
integração é uma questão a que a 
Câmara se tem dedicado ao longo 
dos últimos anos, com o objetivo 
de criar oportunidades iguais e 
valorizar a pessoa com deficiên-
cia, criando todas as condições 
para que possam pôr em prática 
as suas competências”.  Para o 
autarca há um trabalho mais vi-
sível “que tem sido feito ao nível 
da reformulação das instalações 
e equipamentos”, e outro tão ou 
mais importante “que tem que 

ver com as oportunidades que 
são dadas às pessoas com defi-
ciência ou incapacidade”. “É com 
grande orgulho que posso afir-
mar que na Câmara Municipal de 
Santo Tirso essas oportunidades 
existem”, sublinha.

A Câmara Municipal de San-
to Tirso junta-se assim à CAID, 
Cooperativa de Apoio à Integra-
ção do Deficiente, que recebeu a 
distinção “Entidade Empregado-
ra Inclusiva” em 2017 e que viu 
a marca ser renovada este ano.

O Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis vol-
tou a distinguir Santo Tirso como 
“Autarquia Familiarmente Respon-
sável”. O Município foi o primeiro, 
e único, da Área Metropolitana do 
Porto a receber a bandeira com 
palma, equivalente a três anos 
consecutivos de boas práticas.

Empenhada no favorecimento 
da coesão social e na prevenção 
de situações de risco, “a Câmara 
Municipal tem vindo a desenvol-

ver um conjunto de amortecedo-
res que foram fundamentais para 
proteger as famílias nos anos da 
crise e que continuam a ser le-
vadas a cabo atualmente”, con-
gratulou-se o vereador da Coe-
são Social, José Pedro Machado, 
após a cerimónia de entrega dos 
galardões.

José Pedro Machado salien-
tou “ser um orgulho ver este es-
forço reconhecido ao longo de 
três anos”, recordando que as 

Grandes Opções do Plano e Or-
çamento para 2020, tal como já 
foi anunciado, mantêm as me-
didas de apoio social à popu-
lação, às quais acrescem duas: 
a comparticipação na aquisição 
de lentes e armações de óculos, 
até um montante de 150 euros, 
bem como próteses dentárias, até 
250 euros, para as pessoas com 
maior vulnerabilidade económi-
ca e social.

Vacinação infantil, transpor-

tes e refeições escolares saudá-
veis; Subsídio Municipal ao Ar-
rendamento; Plano Municipal de 
Emergência Social, redução de 
impostos; consultas de medicina 
dentária em Vila Nova do Cam-
po e no Hospital de Santo Tirso; 
Cheque Escolar e o Programa de 
Desporto Adaptado são alguns 
exemplos da capacidade da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso em 
criar apoios.

O Observatório das Autarquias 

Familiarmente Responsáveis ava-
lia iniciativas dos municípios em 
12 áreas, entre as quais o apoio 
prestado à maternidade e pater-
nidade, o apoio às famílias com 
necessidades especiais, medidas 
de conciliação entre trabalho e 
família, serviços básicos, educa-
ção, habitação, transportes, saú-
de, cultura, desporto e tempo li-
vre e participação social.

Dos 308 municípios portugue-
ses, 76 foram premiados. 

O presidente da Câmara de Santo Tirso anunciou o investimento no combate à vespa velutina durante o Encontro das Cidades Resilientes

Secretária de Estado da Administração Interna participou na sessão de abertura

CAID também renovou a marca atribuída pelo IEFP

A vespa asiática é uma ameaça real para a biodiversidade e para 
a Saúde Pública e quem encontrar um ninho deve avisar as auto-
ridades através da linha SOS Ambiente e Território – 808 200 520 
– ou da Linha Azul da Proteção Civil da Câmara Municipal de San-
to Tirso – 808 201 056. Pode ainda contactar o Serviço Municipal 
de Proteção Civil através do número 252 856 345 ou via email, 
smpc@cm-stirso.pt.

LINHA SOS

Desde 2014 a câmara municipal eliminou 1773 ninhos 

Santo Tirso já investiu 
mais de 65 mil euros 
no combate à vespa velutina

Câmara é “Entidade 
Empregadora Inclusiva”

Santo Tirso é o único Município da AMP amigo das Famílias há três anos
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São cerca de 700 os atletas 
de palmo e meio esperados para 
mais uma edição do corta-mato 
concelhio que se realiza a 11 de 
dezembro no Parque Urbano Sara 
Moreira. A iniciativa insere-se no 
Programa das Jornadas Desporti-
vas Interescolas, e pretende não 
só promover a prática da ativida-

de física junto dos jovens do con-
celho, como fomentar o convívio 
entre os alunos das diferentes 
escolas do Município.

Dia 11 de dezembro a manhã 
será inteiramente dedicada à cor-
rida, com a participação dos alu-
nos das Escolas EB 2/3 e Secun-
dárias do concelho em mais uma 

edição do corta-mato concelhio. 
Cada escola participa com 10 alu-
nos por escalão/sexo e está pre-
vista a participação de aproxima-
damente 700 alunos.

A concentração está marcada 
para as 9h30, no Parque Urbano 
Sara Moreira e o início das pro-
vas irá arrancar meia hora de-
pois.  Cada escalão irá percorrer 
uma distância adequada, come-
çando pelos infantis A (masculi-
no e feminino), que irão disputar 

os mil metros, seguidos pelos in-
fantis B com uma prova de 1500 
metros. Os iniciados femininos 
terão pela frente dois mil metros, 
menos 500 metros do que os do 
sexo masculino do mesmo esca-
lão. Os últimos atletas a iniciar as 
provas serão mesmo os juniores 
e juvenis, com os atletas do sexo 
feminino a disputarem os 2500 
metros e os do masculino 3500. 

A iniciativa é organizada pela 
Câmara Municipal de Santo Tirso.

C erca de 150 pessoas de 
oito Instituições de Soli-
dariedade Social do con-
celho juntaram-se no Pa-

vilhão Desportivo Municipal para 
o II Encontro de Boccia Sénior, 
onde imperou o entusiasmo e a 
boa disposição. 

Para muitos, o primeiro en-
contro, realizado em junho, fun-
cionou quase como forma de re-
conhecimento do terreno e de 
perceção da técnica dos adver-
sários. Já este, que voltou a re-
unir os seniores das diversas 
instituições do concelho no Pa-
vilhão Desportivo Municipal, e 

aconteceu em dia de São Marti-
nho, deu a conhecer a confiança 
das equipas e o à vontade dos 
participantes. 

A competição, garantem, é 
saudável, mas quando o assun-
to é ganhar todos dão o máximo 
e põem em prática as estraté-
gias aprendidas. O presidente da 
Câmara, Alberto Costa, que não 
faltou ao encontro, mostrou-se 
acérrimo defensor de que a im-
plementação de aulas de Boccia 
Sénior nas instituições do con-
celho “tem um impacto direto na 
melhoria da qualidade de vida”. 
“Basta olhar para todas estas 

pessoas para perceber os bene-
fícios desta iniciativa”, defende 
Alberto Costa, acrescentando: 
“Por um lado, estimula a mobili-
dade e, por outro, tem uma com-
ponente social muito importante, 
porque promove o convívio e o 
bem-estar”. 

No final, sem vencedores nem 
vencidos, o encontro promoveu 
o convívio e o espírito de equi-
pa. O Programa de Boccia Sénior 
surge aliado a iniciativas como o 
Desporto Adaptado ou o Santo 
Tirso Ativo, como formas de pro-
moção da saúde, do bem-estar 
e da inclusão.

Fafe, Vila Nova de Famalicão, Vi-
zela e Santo Tirso, esta foi a pri-
meira edição da iniciativa que 
“aposta no desporto como fator 
catalisador para a sensibilização 
da necessidade de promover a 
descarbonização da mobilidade”.

“Aliar a sensibilização para 
as questões ambientais ao des-
porto automóvel assume espe-
cial relevo numa altura em que 
a preservação do ambiente, as 
energias não poluentes e as al-
terações climáticas têm cada vez 
mais impacto nas nossas vidas”, 
acredita Alberto Costa.

A Taça de Portugal de Novas 
Energias prolongou-se por três 
dias e terminou em Santo Tir-
so com a participação especial 
do piloto Armindo Araújo, numa 
corrida diferente daquelas a que 
está habituado a participar. “É 
uma prova que se disputa em 
estrada aberta, tem caraterís-
ticas diferentes, e o objetivo de 
passar a mensagem da prote-
ção ambiental”, explicou o pilo-
to, lembrando que “os primeiros 
passos no sentido da sustentabi-
lidade estão a ser dados, e que 
ter a final da prova em Santo Tir-
so simboliza muito”.

A prova contou com a partici-
pação de 19 equipas e, para além 
de conquistar a Taça de Portugal 
de Novas Energias, Sílvia Cou-
tinho e Pedro Morais ainda le-
varam para casa os troféus das 
provas de Guimarães, Fafe, Vi-
zela e Santo Tiro. Jorge e Helena 
Santos Silva conquistaram o de 
Vila Nova de Famalicão.

S anto Tirso foi um dos cin-
co municípios do Vale do 
Ave a receber a primeira 
edição da Taça de Por-

tugal de Novas Energias que, 
ao longo de cinco etapas, aliou 
uma das modalidades desporti-
vas mais acarinhadas a nível na-
cional às preocupações ambien-
tais. “Santo Tirso associou-se a 
esta iniciativa desde a primeira 

hora porque é algo que se enqua-
dra nas políticas ambientais e de 
sustentabilidade que temos vindo 
a desenvolver”, sublinha o presi-
dente da Câmara, Alberto Costa. 

A iniciativa, organizada pelo 
Classic Clube de Portugal, que 
contou com o apoio da Asso-
ciação de Municípios do Vale 
do Ave – AMAVE, foi disputada 
na variante de regularidade, com 

setores seletivos de rampa, rally 
e circuitos citadinos e valeu a Pe-
dro Morais e Silvia Coutinho, ao 
volante do seu BMW I3, o título 
de campeões.

Sensibilizar a sociedade para 
as questões associadas ao com-
bate à poluição foi um dos obje-
tivos do rally. Ao longo de mais 
de 220 quilómetros, espalhados 
pelos concelhos de Guimarães, 

BREVES

Prémio do 
Campeonato de 
Columbofilia foi 
para Água Longa

A 27ª edição do Cam-
peonato Concelhio de Co-
lumbofilia de Santo Tirso 
voltou a juntar os aficiona-
dos da modalidade. Com 
seis provas da Taça Con-
celhia e três do Derbi, o 
campeonato juntou 30 par-
ticipantes, mas foi José An-
tónio Matos quem levou o 
título para casa. Na cerimó-
nia de entrega de prémios, 
a 16 de novembro, em Vila-
rinho, José António Matos, 
do Grupo Columbófilo de 
Água Longa recebeu o pri-
meiro prémio do campeo-
nato e ajudou o GD Água 
Longa a tornar-se o clube 
vencedor.

Organizada pelo clube 
Columbófilo de Vilarinho, 
a edição deste ano con-
tou com a participação 
dos Grupos Columbófilos 
de Água Longa, Vilarinho, 
São Martinho, Tirsense e 
da Sociedade Columbófi-
la Aves.

A columbofilia é uma 
modalidade desportiva 
assente na corrida entre 
pombos-correio. Os seus 
criadores desenvolvem as 
capacidades físicas e de 
orientação dos animais 
que se revelam fulcrais na 
competição.

Albertina Dias  
é madrinha  
da S. Silvestre

A antiga atleta Alberti-
na Dias será a madrinha da 
22ª edição da S. Silvestre 
de Santo Tirso, que decor-
re a 21 de dezembro. Pro-
movida pela Câmara Muni-
cipal e pelo CAST, Centro 
de Atletismo de Santo Tir-
so, esta é uma prova com 
grande tradição que reúne 
atletas de todo o país. As 
inscrições podem ser feitas 
online em www.desportave.
pt. Associada à prova está 
a Caminhada dos Pais Na-
tal, de cariz solidário.

Lançado em 2018, o Programa de Boccia Sénior leva a modalidade a nove IPSS do concelho

Os vencedores da primeira Taça de Portugal de Novas Energias

Prova vai realizar-se no Parque Urbano Sara Moreira

O Programa de Boccia Sénior 
foi lançado em 2018 e prevê a 
realização de uma a duas aulas 
por semana em nove IPSS do 
concelho, nomeadamente S. 
Tiago - Associação Solidarie-
dade Social Areias; Lar Familiar 

Tranquilidade; Associação de 
Solidariedade Humanitária de 
Monte Córdova; Associação do 
Infantário de S. Tomé de Negre-
los; Associação de Solidarieda-
de Social S. Tiago de Rebordões 
– ASSTIR; CASATIR - Centro de 

Ação Social de Acolhimento à 
Terceira Idade de Roriz; Irman-
dade Santa Casa Misericórdia 
Santo Tirso; Centro Social e Pa-
roquial de Santa Cristina do Cou-
to; Centro Social e Paroquial de 
Vilarinho.

AULAS DECORREM NAS IPSS

Esperados 700 atletas 
para corta-mato concelhio

Encontro de Boccia 
Sénior juntou 150 
praticantes 

Santo Tirso recebe pódio da Taça 
de Portugal de Novas Energias
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De 7 de dezembro a 5 de 
janeiro, a magia do Natal 
promete animar o Muni-
cípio. A Praça 25 de Abril 

volta, este ano, a ser o centro das 
celebrações natalícias e a época 
mais mágica do ano tem, em San-
to Tirso, um programa recheado 
de iniciativas que se prolongam 
até à celebração dos Reis.

A programação arranca a 7 
de dezembro, pelas 18h00, com 
um espetáculo de patinagem 
no gelo. A pista de gelo natu-
ral é, de resto, uma das gran-
des novidades que irá desafiar 
miúdos e graúdos a embarcar 
numa divertida aventura onde 
o equilíbrio será posto à prova. 

A Casa do Pai Natal será outra 
das principais atrações instala-
das na Praça, juntamente com o 
carrossel e o comboio de natal. 
Há ainda lugar para o Mercado 
de Natal, onde artesãos locais 
terão uma oferta diversificada 
e onde haverá vários momentos 
de degustação.

Já depois da consoada, a par-
tir de dia 26, a Casa do Pai Na-
tal será palco de Horas do Con-
to alusivas à festividade e de 
ateliês diversos. Dia 29, pelas 
16h30, o Grupo Coral de Vila 
das Aves enche a Praça com as 
melodias da época. Já no novo 
ano, a 4 de janeiro, a Casa do 
Pai Natal vai receber os mais pe-

quenos para uma aula de yoga.
Finalmente, no dia 5, em vés-

peras do dia de Reis, os diferen-
tes grupos de folclore do Municí-
pio aprumam os trajes, afinam as 
vozes e os instrumentos, e vão, 
de porta em porta, em diferen-
tes artérias da cidade, assina-
lar o nascimento de Jesus e dar 
as boas-vindas ao novo ano. Às 
16h30, reúnem-se na Praça 25 
de Abril e, em uníssimo, inter-
pretam alguns dos mais emble-
máticos e conhecidos temas do 
Cantar dos Reis. 

As atividades na Praça 25 de 
Abril funcionam diariamente das 
14h00 às 19h00, com exceção 
dos dias 24 e 31 de dezembro, 

altura em que funcionarão das 
10h00 às 16h00. A 25 de de-
zembro e a 1 de janeiro estarão 
encerradas. 

Exposição de Presépios
Até 6 de janeiro, Santo Tir-

so recebe a Exposição Interna-
cional de Presépios. Na sua XIII 
edição, a mostra volta a revelar 
diferentes modos de entender 
o presépio, expondo um con-
junto de obras cedidas por co-
lecionadores de todo o país e 
na qual estarão representados, 
principalmente, os melhores ar-
tesãos nacionais dos séculos XX 
e XXI. A exposição, organizada 
pela Câmara Municipal em par-

ceria com a Confraria do Caco, 
vai ainda contar com presépios 
espanhóis, franceses, italianos, 
alemães, moçambicanos e ango-
lanos, entre outros, num total de 
mais de 200 peças. 

O grande destaque vai, no en-
tanto, para duas peças raras, do 
século XVII ou XVIII, que ainda 
sem autoria confirmada, são atri-
buídas à escola de Machado de 
Castro. Dois presépios com ma-
quineta – assim designado por 
se apresentar protegido por um 
armário envidraçado – de gran-
de valor artístico.

Circunscrita, no essencial, à 
Câmara Municipal de Santo Tirso, 
a exposição ganha também, este 

ano, expressão noutros espaços 
do concelho, essencialmente es-
paços de culto como a Capela 
do Mosteiro de Santa Escolásti-
ca e a Capela da Hospedaria do 
Mosteiro de Singeverga, em Ro-
riz, onde são revelados alguns 
exemplares de presépios que po-
derão ser apreciados durantes as 
cerimónias aí realizadas.

A estes espaços, junta-se ain-

da a Sala do Capítulo da Escola 
Profissional Agrícola Conde São 
Bento. A atual capela da escola, 
com frescos que remontam ao 
século XVII e cuja beleza, por si 
só, já justifica uma visita, acolhe 
também um conjunto de obras 
alusivas à representação artís-
tica do nascimento do Menino 
Jesus. A visita à capela da Escola 
Profissional Agrícola faz-se me-

diante marcação prévia através 
do número 252 830 411 (Serviço 
de Turismo).

A mostra pode ser visitada 
até aos primeiros dias de janei-
ro, de segunda a quinta-feira, 
das 10h00 às 22h00, aos sába-
dos das 10h00 às 23h00 e aos 
domingos e feriados, das 10h00 
às 22h00. Estará encerrada nos 
dias 24, 25 e 31 de dezembro. 

A Câmara Municipal de Santo 
Tirso disponibiliza pinheiros 
que podem ser recolhidos na 
Praça 25 de Abril, a qualquer 
hora, de forma gratuita.
Esta é uma campanha que pre-
tende evitar o corte indiscrimi-

nado de árvores. Os pinheiros 
disponíveis foram cortados em 
zonas selecionadas para ope-
rações de silvicultura preven-
tiva, sob orientação do Institu-
to de Conservação da Natureza 
e das Florestas.

+ OFERTA DE PINHEIROS

Animação de Natal 
na Praça 25 de Abril
até aos Reis

18 19JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #19 NOVEMBRO 2019 • JORNAL MUNICIPAL 

CRIAR CRIAR



Fundada em 1898 por Hono-
ré Vavasseur, Tomás Hargrea-
ves e João Gualberto, a Fábri-
ca de Santo Thyrso foi, durante 
cerca de 100 anos, um polo de 
desenvolvimento da cidade de 
Santo Tirso, empregando cente-
nas de pessoas e tornando-se 
num lugar icónico de ligação à 
indústria têxtil.

A Câmara de Santo Tirso quer, 
agora, reunir toda a história da 
Fábrica e, para isso, desenvol-
veu uma iniciativa focada na 
recolha de documentos, foto-
grafias ou objetos que possam 
ajudar a contá-la e permitam 
preservar esses materiais para 

um melhor conhecimento do que 
representaram. A iniciativa surge 
no seguimento do trabalho que 
tem vindo a ser feito desde os 
anos 90, quando a Câmara Mu-
nicipal assumiu um papel ativo 
no “resgate” da Fábrica, já aban-
donada, e consequente preser-
vação da sua história.

Através do email museus@
cm-stirso.pt ou do telefone 252 
809 120, a população é agora 
convidada a contribuir no au-
mento do espólio que irá enri-
quecer o conteúdo  já disponí-
vel no Centro Interpretativo da 
Indústria Têxtil, localizado na 
Fábrica de Santo Thyrso. 

Centro Interpretativo
Criado no âmbito do projeto 

de desenvolvimento do Quartão 
Cultural e Criativo, o Centro In-
terpretativo da Indústria Têxtil 
resultou da vontade de preser-
var a memória da Fábrica, dire-
tamente relacionada com a iden-
tidade coletiva da comunidade 
tirsense que, em grande parte, 
reflete a história da indústria 
têxtil algodoeira da região.

Divulgar a cidade, estimular 
o conhecimento da história lo-
cal e importância de preservar 
os valores identitários são al-
guns dos pontos associados à 
sua criação. 

Durante cerca de 100 anos a Fábrica de Santo Thyrso empregou centenas de pessoas tornando-se num polo de desenvolvimento da cidade
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Concerto de Natal 
a 21 de dezembro

O concerto de Natal é já 
uma tradição no concelho 
e, este ano, o Grupo Coral e 
a Oficina de Música de Vila 
das Aves voltam a organi-
zar o evento para assinalar 
a data. Dia 21 de dezembro, 
às 21h30, o espetáculo pro-
mete encher o Centro Cultu-
ral Municipal de Vila das Aves 
para uma noite de melodias 
alusivas à época. A entrada 
é gratuita.

Dá vida à árvore 
do MIEC 

Entre 2 e 23 de dezembro, 
o Museu Internacional de Es-
cultura Contemporânea con-
vida o público infantil a criar 
enfeites para a árvore de Na-
tal que vai expor na entra-
da. Para inscrições e informa-
ção sobre horários contactar 
o MIEC através do email mu-
seus@cm-stirso.pt ou do te-
lefone 252 830 410.

Oficinas de Natal 
na Biblioteca e 
CCVMA 

Durante todo o mês de de-
zembro, o Centro Cultural Mu-
nicipal de Vila das Aves e a 
Biblioteca Municipal promo-
vem atividades subordina-
das à temática do Natal, para 
crianças a partir dos 4 anos.

Na Biblioteca Municipal, 
dias 3, 10 e 17 de dezembro, 
pelas 10h00, há oficina de 
culinária “Bolachinhas com 
Chá”. À mesma hora, dias 5, 
12 e 19 tem lugar a Hora do 
Conto, também dedicada à 
temática natalícia.

Já no CCMVA as propos-
tas passam por oficinas de 
expressão plástica, dia 11 
de dezembro, pelas 10h30,  
dias 16, 18 e 26, pelas 14h30 
e ainda dia 23, pelas 10h00. 
Já nos dias 17 e 19, também 
às 14h30, tem lugar a oficina 
de culinária “Doces de Natal”.

Todas as atividades têm 
inscrição gratuita mas obri-
gatória, através do email ser-
vicoeducativo@cm-stirso.pt 
ou do telefone 252 833 428.

Ajude-nos a contar  
a história da Fábrica 

de Santo Thyrso 
através do email  

museus@cm-stirso.pt  
ou do telefone  

252 809 120

Câmara recolhe 
dados para contar 
história da Fábrica 
de Santo Thyrso
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A o longo de três dias, de 8 a 10 
de novembro, mais de 1500 pes-
soas juntaram-se a mais uma 
edição da Palheta Bendita que 

se estendeu por diferentes locais da 
cidade.

A atuação dos músicos espanhóis Ós-
car Fernández e Sérgio Cobos, no anti-
go quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Santo Tirso, foi um dos pontos altos 
da 13ª edição. O concerto de sanfona 
e acordeão proporcionou uma viagem 
única pelos sons tradicionais da Galiza.

A festa fez-se ainda com OMIRI, um 
dos mais originais projetos de reinven-
ção da música tradicional portuguesa 
materializado por Vasco Ribeiro Casais. 
Sons de todo o país a tocar e a cantar 
como se fizessem parte de um mesmo 
universo. Não em carne e osso, mas em 
som e imagem, com recolhas transfor-
madas e manipuladas em tempo real, 
servindo de base para a sua composi-
ção e improvisação musical. A Fábrica 
de Santo Thyrso depressa se transfor-
mou num salão de dança com o públi-
co a responder positivamente ao apelo 
deixado por Vasco Ribeiro Casais, numa 
celebração de práticas musicais já es-
quecidas revistas ou recontextualizadas 

à luz do século XXI.
Houve ainda lugar para o concerto do 

projeto Comvinha Tradicional, um grupo 
de cantores e instrumentistas de música 
folk cujo propósito é manter viva a tra-
dição musical.

Para além dos concertos, a 13ª edi-
ção da Palheta Bendita recebeu a pa-
lestra “Música, instrumentos e lusofonia 
no Atlântico” do brasileiro Ivan Vilela, 
uma feira de construtores e várias ofici-
nas: “Afinação de Gaita de Fole”, “Tocata 
Popular”, “Sanfona”, “Danças Galegas”, 
“Pequenas Percussões” e “Construção 
de Instrumentos”.

No último dia, a Palheta Bendita cele-
brou também outra tradição popular: o 
magusto. À música do Grupo Folclórico 
Infantil e Juvenil da Ermida juntaram-se 
as castanhas e o vinho numa tarde de 
animado convívio na Fábrica de Santo 
Thyrso.

A Palheta Bendita é já um evento de 
referência na música tradicional portu-
guesa e no concelho, juntando sonorida-
des e danças de dentro e fora do país. A 
iniciativa é promovida pela Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, em parceria com 
os Gaiteiros da Ponte Velha e a Associa-
ção Cultural Tirsense.

Aos 34 anos, Nuno Dias soma 
a presidência da Associação 
Cultural Tirsense ao trabalho 
na área da Construção Civil e ao 
interesse pela música tradicional. 
Professor de Gaita de Foles 
e investigador de tudo o que 
envolve as tradições, faz ainda 
parte da Chulada da Ponte velha 
e acredita que o futuro não se 
alcança sem conhecer o passado.

É de um dos famosos moinhos 
do rio Sanguinhedo, mesmo no 
centro de Santo Tirso, que se pro-
paga o som de gaitas de foles. 
Nuno Dias orienta mais uma das 
aulas que dá há vários anos, de-
pois de, também ele, ter feito uma 
formação na área há mais de uma 
década. O moinho é, atualmente, 
a sede da Associação Cultural Tir-
sense e ajuda a dar corpo aos de-
talhes de uma das suas paixões: 
a música tradicional.

Gaita de Foles 
e  Rabeca Chuleira

Conhecer a ligação que tem 
com a música é voltar à sua in-
fância na Reguenga, rodeado pelo 
bairrismo que lhe é caraterístico. 
“Comecei a tocar bandolim aos 
14 anos na Tuna Tina Vestígios e 
como também existia um grupo de 
bombos na freguesia da Reguen-
ga, foi natural que também pas-
sasse por lá”, explica, lembrando 
ter integrado também o Rancho 
de Santa Maria da Reguenga. Um 
dia, no meio das arrumações de 
um dos grupos ao qual pertencia 
descobriu duas gaitas de foles: 
“Disseram-me que quando o gru-
po foi fundado havia a tradição 
de tocar, mas que já ninguém to-
cava”. Uns meses depois decidiu 
aprender o instrumento e passou 
a frequentar as aulas da Associa-
ção Cultural. “Uma coisa levou à 
outra, fiz quatro anos de forma-
ção e depois fui convidado a dar 
aulas e cá estou até aos dias de 
hoje”, conta.

Apesar de também gostar de 
outros estilos musicais, admite 
ser no tradicional português onde 
se encontra. Com o tempo livre 
que sobra tenta “levantar alguns 

autos sobre as memórias antigas 
da música tradicional portugue-
sa” e faz aquilo que lhe dá satis-
fação “por ser algo que irá perdu-
rar”. Ser uma das cinco pessoas 
no país a tocar rabeca chuleira é 
uma delas. A rabeca, explica, “é 
um violino tradicional português 
que está mesmo no limiar da ex-
tinção, só há cinco tocadores em 
Portugal e como não está clas-
sif icada como instrumento eru-
dito foi posta de parte”. E nisto 
das precisões históricas difícil é 
perceber o que considera mais 
injusto: se a rabeca chuleira es-
tar posta de parte ou o acordeão 
ser visto como instrumento tra-
dicional português e a gaita de 
foles não.

Presidente da Associação
Com um papel primordial na 

preservação da cultura concelhia, 
a Associação Cultural Tirsense é 
responsável por inúmeras inicia-
tivas, sendo a Palheta Bendita 
a mais conhecida. Nuno ocupa, 
atualmente, a presidência da as-
sociação e, convicto de que “ain-
da há muito por descobrir no pa-
trimónio do concelho”, tem a seu 
lado vários membros da ACT que 
o acompanham nas investigações. 
“Há por aí instrumentos fantásti-
cos dos finais do século XIX que 
deviam estar num museu e estão 
num barracão a apodrecer, porque 
as pessoas não dão valor”, lamen-
ta. Fundador da Chulada da Pon-
te Velha, grupo que “vai buscar 
muito do reportório às raízes do 
cancioneiro tradicional de Mon-
te Córdova”, percorre todo o país 
e assegura que já há um “maior 
interesse por parte das pessoas”.

Gerir o tempo nem sempre é fá-
cil, mas “quando se faz o que se 
gosta, arranja-se”, garante. Corrige 
uma ou outra nota a um dos alu-
nos antes de se despedir. Sobre 
o futuro prefere jogar pelo segu-
ro e “não sonhar muito grande”. 
Gostava só de ver o trabalho que 
desenvolvem crescer. Que é como 
quem diz “mostrar ao concelho o 
que as gerações anteriores nos 
transmitiram até aqui e que se 
está a perder”.

O projeto OMIRI, de Vasco Ribeiro Casais, fez a festa na Fábrica de Santo Thyrso

Óscar Fernández e Sérgio Cobos proporcionaram uma viagem pelos sons da galiza

Oficinas de instrumentos e feira de construtores fizeram parte da Palheta Bendita

Nuno Dias é uma das cinco pessoas no país a saber tocar rabeca chuleira

A Associação dos Amigos do Sanguinhedo serve de saula de aula às lições de gaita de foles

Nuno Dias, o professor que 
quer preservar as tradições

Palheta Bendita 
reinventou música 
e dança de raiz 
tradicional
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