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De olhos postos em 2020
Esta é, por excelência, uma altura de balanços, retrospetiva e, sobretudo, de traçar planos para o futuro. Os últimos tempos têm sido de grande dinamismo no Município, com o anúncio de importantes investimentos que fazem antever um 2020 recheado de oportunidades.
Não só inúmeras empresas têm escolhido Santo Tirso para investir, como também se tem verificado um forte crescimento das empresas já instaladas no concelho. A redução do desemprego (menos 64,7 por cento entre outubro de 2013 e maio
de 2019) é um indicador real que comprova a evolução que se tem vindo a sentir no
Município. A qualidade de vida das pessoas e a igualdade de oportunidades é algo
pelo qual este executivo se tem batido desde o início, e é, por isso, uma prioridade
que não iremos abandonar.
Olhamos para o novo ano como mais uma etapa no caminho que percorremos desde 2013, altura em que começámos a mudar Santo Tirso. Temos em marcha um ambicioso projeto de requalificação da rede viária municipal, estamos a apostar na requalificação urbana, com a realização de obras estruturantes, a criar condições para
que a mobilidade sustentável possa ser uma realidade.
Não deixaremos de olhar pelas famílias, de assegurar que o envelhecimento é ativo e saudável e continuaremos a garantir que os mais jovens crescem com uma educação de excelência e que todos, sem exceção, têm acesso ao desporto e à cultura.
Queremos continuar a trabalhar para as gerações atuais, mas de olhos postos nas
vindouras. E queremos, em 2020, continuar a ver o Município desenvolver-se, promove-lo além-fronteiras e, acima de tudo, ter a certeza de que há, cada vez mais, orgulho em ser de Santo Tirso. Um ótimo e feliz 2020 para todos.
ALBERTO COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Ano de 2019 em revista

I

nvestimento, ambiente, sustentabilidade, educação, desporto, cultura e inclusão social. Os temas estiveram em
destaque em 2019, naquele que
foi o ano em que se soube que
a Stelia Aerospace, do gigante
grupo Airbus, se irá instalar em
Santo Tirso ou que o Lidl iniciou
as obras de construção do maior
enterposto do país na Zona Empresarial da Ermida.
Com uma média de 21 empresas a nascer todos os dias,
no primeiro semestre de 2019,
a pujança económica sentiu-se
um pouco por todo o Município. Exemplo disso, é também,
a recuperação que a Hotelar
está a fazer na antiga Fábrica
do Rio Vizela, ou o anúncio de
que a Mercadona e o McDonald’s se irão instalar na antiga
Arco Têxteis.
Do investimento para o ambiente, 2019 marcou o arranque
do programa Pedala, o sistema
de bicicletas elétricas partilhado que, desde a primeira hora,
se tornou um sucesso, com sete
postos dispersos pela cidade e
um total de 35 bicicletas. Meses
antes, e na senda da promoção
da utilização dos transportes
coletivos, a Câmara de Santo
Tirso já tinha lançado o Shutlle
que faz a ligação da Estação de
Caminhos de Ferro à Central de
Transportes e vice-versa.
Ainda na área da sustentabilidade ambiental, o novo espaço
verde do Município foi inaugurado, o Parque Urbano de Geão,
e foi anunciada a conclusão do
futuro Parque do Verdeal, em
Vila das Aves. Por outro lado, e
a pensar na reciclagem, todas
as freguesias foram dotadas de
oleões.
Na educação, o projeto pioneiro a nível nacional iniciado
em 2018 – “O Ciclismo Vai à
Escola” – foi um sucesso, com
centenas de alunos do 1º ciclo
a aprender a andar de bicicleta. Também por isso, a autarquia
alargou o programa aos alunos
do 2º Ciclo. Primeiro, numa experiência piloto que, todas as

quartas-feiras e com a colaboração da Escola Segura e das forças de segurança, ajuda os alunos da Escola D. Dinis a fazer
o percurso casa-escola e vice-versa. Nas novas tecnologias,
em 2019, a robótica chegou,
também, às escolas do 1º Ciclo,
com kits fornecidos pela Câmara de Santo Tirso, que permitem
desenvolver competências dos
alunos através do método “ver,
aprender e criar”.
Com o ano a terminar com a
Depressão Elsa, a Proteção Civil
mereceu atenção durante 2019.
Por um lado, com o aumento de
74 por cento no subsídio atribuído anualmente às três corporações do concelho, por outro com
a realização do quarto Encontro
Nacional das Cidades Resilientes
em Santo Tirso, onde ficaram patentes os bons exemplos do Município nas várias matérias relacionadas com esta área.
A I Gala do Desporto é uma
das marcas de 2019, com a homenagem aos atletas e clubes
do concelho que mais se destacaram na época anterior e a atribuição do Prémio Carreira ao incontornável Alberto Festa.
A nível social, Santo Tirso tornou-se o primeiro, e único, concelho da Área Metropolitana do
Porto a receber a bandeira com
palma, equivalente a três anos
consecutivos de boas práticas,
de Município Amigo das Famílias, pelo Observatório Nacional. Também pela primeira vez,
a Câmara de Santo Tirso recebeu
a marca Entidade Empregadora Inclusiva. Mas uma das grandes marcas de 2019 foi mesmo
a entrada em vigor do passe único em Santo Tirso e na Área Metropolitana do Porto, permitindo
uma redução exponencial no valor mensal dos passes.
Já o Turismo continua a crescer, tendo sempre como enfoque
o Museu Internacional de Escultura Contemporânea que, no seu
terceiro aniversário, atingiu o número de 50 mil visitantes. Assim
foi o ano de 2019, com Santo Tirso a continuar a crescer.

Gala do Desporto homenageou Alberto Festa

Passe único entrou em vigor em maio

Tarifário de recolha do lixo reduziu entre 2 e 10 por cento

Programa Pedala colocou 35 bicicletas elétricas à disposição da população
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Fábrica do Rio Vizela está a ganhar nova vida com Hotelar Têxteis

Rede de sanemento chegou a várias freguesias do concelho

Câmara foi distinguida pelo IEFP como entidade empregadora inclusiva

Santo Tirso acolheu encontro da Organização Mundial de Saúde

Cerca de 300 animais foram adotados no primeiro ano de funcionamento do canil/gatil municipal

Armindo Araújo venceu Rali de Santo Tirso

Santo Tirso tem já três cursos do ISEP em funcionamento

Robótica chegou às Escolas do 1º ciclo

Governo autorizou investimento de 5,3 milhões no Hospital de Santo Tirso

Câmara aumentou 74 por cento subsídio às corporações de bombeiros

Campo de futebol de Refojos vai ganhar relvado sintético

Cinquenta mil visitantes passaram pelo MIEC em três anos

Terminaram as obras de requalificação da EN 105

Câmara passou a disponibilizar ligação gratuita entre estação e central de transportes

Mercadona e McDonald's estão a nascer na antiga Arco Têxteis
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Empresas investem
10 milhões de euros
com apoio da Câmara

Presidente da Câmara de Santo Tirso inaugurou as novas instalações da empresa

CS Plastic quer
duplicar volume
de negócios

O

presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, inaugurou, a 18 de dezembro, as novas instalações da CS
Plastic. Dedicada ao fabrico de
componentes de plástico através
do método de injeção, a empresa investiu mais de três milhões
de euros na nova unidade industrial com o objetivo de aumentar
a capacidade produtiva.
Durante a inauguração das
novas instalações, Filipe Cardoso, sócio-gerente da empresa,
explicou que “a aposta feita em
Santo Tirso foi feliz, uma vez que
o concelho tem boas acessibilidades”. Além disso, acrescentou, “há uma filosofia de apoio
à indústria por parte da Câmara
Municipal”, pelo que “este novo
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Há uma filosofia de
apoio à indústria por
parte da Câmara
Municipal
Filipe Cardoso

Sócio-gerente da CS Plastic
investimento de mais de três
milhões de euros no concelho
foi a continuação dessa aposta inicial”.
Com um volume de negócios
de 1,8 milhões de euros, o empresário referiu que as expectativas são que a CS Plastic possa
crescer de forma consistente e
“duplicar esse valor nos próximos três anos”.

Já o presidente da Câmara de
Santo Tirso, Alberto Costa, disse ser “motivo de orgulho projetos empresariais como o da CS
Plastic que, registando um crescimento notável, continua a fazer
planos para crescer, trazendo valor acrescentado ao concelho”.
Capacetes de mota e componentes de plástico para robôs de cozinha, embalagens de
agulhas ou cápsulas de café, são
alguns dos principais produtos
fabricados pela CS Plastic e exportados, essencialmente, para
Espanha, França, Alemanha e
Inglaterra.
A empresa passa a contar com
30 colaboradores, o novo investimento, em Santa Cristina do Couto, criou nove novos postos de
trabalho.

Nove novas empresas do concelho de Santo Tirso passaram a
beneficiar do estatuto de “Projeto de Interesse Municipal”, atribuído pela Câmara, pelo investimento global na ordem dos 10
milhões de euros e a criação de
80 postos de trabalho.
A assinatura dos contratos de
atribuição de benefícios fiscais
a estas empresas – Casa Bessa, Finieco, Ninhus, PDA, Plusgreen, Augusto Moreira, Residência Monte do Rego, GeoWorld e
Norblend – realizou-se a 10 de
dezembro. No total, enfatizou o
presidente da Câmara, Alberto Costa, “estamos a conceder
apoios, ao nível da redução de
impostos como o IMI, a Derrama
ou o IMT, no montante de cerca
de 200 mil euros”.
O investimento das empresas
ascende aos 10 milhões de euros. “Sete destas empresas já estavam localizadas em Santo Tirso e apostaram no crescimento
e na modernização e as outras
são referentes a novos negócios
no setor do turismo”, explicou o
autarca, numa cerimónia que decorreu na Ayeme Cozinhas, uma
das empresas abrangidas pelo
estatuto de “Projeto de Interesse Municipal”.
A atuar no setor dos polímeros, do têxtil, da metalomecânica, do papel, do agroalimentar
e do turismo, as nove empresas
criaram, ou estão a criar, um total

de 80 novos postos de trabalho.
Durante a cerimónia, Alberto
Costa deixou a garantia de que
a Câmara Municipal continuará
a ser “um parceiro de excelência”, “não só através de incentivos fiscais, mas também do
acompanhamento personalizado do Invest Santo Tirso e da
aceleração de processos e burocracia”. Até porque, realçou,
“foi esta aposta, a par da modernização e qualificação das empresas, que permitiu que Santo
Tirso subisse 30 lugares no ranking dos municípios com maior
salário médio mensal”. Todo este
trabalho conjunto, entre a Câmara e as empresas, “posicionou
Santo Tirso como um dos mais
dinâmicos concelhos da região
Norte”, apontou.
Ao todo, são já 38 os “Projetos de Interesse Municipal” atribuídos pela autarquia de Santo
Tirso, num universo de 250 milhões de euros de investimento,
cerca de 1200 novos postos de
trabalho e um apoio da Câmara
Municipal que ultrapassa os 3,5
milhões.
Segundo Alberto Costa, todos
os investimentos que têm vindo
a ser feitos no Município “são
o resultado de uma estratégia
ambiciosa e exigente de diplomacia económica, de facilitação
do investimento e de melhoria
das condições de acolhimento
empresarial”.

Empresas recebem estatuto de Projeto de Interesse Municipal

Abertura prevista para abril no âmbito da reconversão da antiga Fábrica do Arco

Mercadona
e McDonald’s
em Santo Tirso

A

Obras em curso irão permitir a criação de uma nova centralidade

reconversão da antiga
Fábrica da Arco Têxteis
irá fazer nascer em Santo Tirso “uma nova centralidade”. O presidente da Câmara Municipal, Alberto Costa,
visitou o terreno onde já decorrem as obras e revelou que entre
os diferentes serviços que ali ficarão instalados estarão o McDonald’s e a Mercadona. “São dois
grandes investimentos para Santo Tirso que abrirão portas em
abril do próximo ano”, anunciou.
São 100 mil metros quadrados e um projeto que passa pela
reconversão da antiga Arco Têxteis, com valências essencialmente dedicadas a comércio, serviços, habitação e equipamentos. O
investimento privado, a cargo da
Rota Própria, ronda os 7,5 milhões
de euros e irá permitir criar uma
nova dinâmica em Santo Tirso.
“Pela localização privilegiada,
no centro da cidade, junto à Central de Transportes e na proximidade do rio Sanguinhedo, esperamos que esta área se torne
uma âncora do desenvolvimento
do comércio local e de novos negócios”, congratulou-se o presi-

NOVO ACESSO
O contrato de urbanização visa a requalificação de um troço da Rua Comendador António
Maria Lopes, localizado entre a
rotunda de acesso às novas instalações e as ruas do Arco e da
Misericórdia, bem como a criação de um novo arruamento que
ligará a Rua Comendador António Maria Lopes e a Central de
Transportes. “A reconversão da

dente da Câmara de Santo Tirso,
Alberto Costa, durante uma visita às obras.
Certa é já a instalação do
McDonald’s e da Mercadona.
Segundo revelou o autarca, a
multinacional espanhola deverá abrir o supermercado em abril,
“num investimento superior a um
milhão de euros, prevendo-se a
criação de 85 novos postos de
trabalho”. Também nesse mês,
acrescentou, “a cadeia mundial
McDonald’s irá abrir portas”. “A
dinamização económica associada a estes dois grandes investimentos é uma mais-valia para
Santo Tirso”, destacou.

Fábrica do Arco está em linha
com a estratégica que temos
definida desde 2013 e que passa pela transformação e requalificação de fábricas devolutas
no Município”, sublinhou Alberto Costa, lembrando os casos
da antiga Fábrica do Rio Vizela ou da Fiatece, antigas unidades fabris que também estão a
ser recuperadas.

Reconversão

Depois da falência em 2015,
as instalações da Arco Têxteis
foram adquiridas pela empresa
Rota Própria, num investimento total de 7,5 milhões de euros. As obras estão a decorrer
em duas fases, sendo a primeira
destinada à recuperação de 20
mil metros quadrados de terreno e à criação de acessibilidades que deverá estar concluída
no início de 2020. O estudo da
segunda fase iniciará imediatamente após a conclusão da
primeira.
A Rota Própria prevê que, no
total, o investimento dos dife-

rentes agentes privados que ali
se irão fixar ascenderá a 40 milhões de euros e criará mais de
500 postos de trabalho.
O investimento da empresa já
foi reconhecido pela autarquia
como “Projeto de Interesse Municipal”, com benefícios ao nível do acompanhamento do processo, através do Invest Santo
Tirso, e de redução de taxas e
licenças municipais. Consciente da “nova centralidade e dinamização económica que este
projeto irá trazer para a cidade”, reconheceu Alberto Costa,
a Câmara já apoiou este projeto
em cerca de 300 mil euros, quer
através da concessão de benefícios fiscais, quer no âmbito do
contrato de urbanização.
“Com a colocação à venda
das instalações da Arco Têxteis,
vimos aqui uma forte oportunidade de negócio, dado estarmos a falar de uma zona muito central de Santo Tirso que
vai poder englobar diferentes
tipos de equipamentos”, explicou, por seu turno, Alfredo Pereira, um dos administradores
da Rota Própria.

Open Day
para recrutar
Mais de 1500 pessoas estiveram na Fábrica de Santo Thyrso
para o Open Day da Stelia Aerospace, numa sessão dedicada
a recrutar colaboradores para
a unidade industrial que será
construída no Município. A empresa do grupo Airbus, em parceria com o CENFIM, avança com
a formação de cerca de 90 profissionais já este mês. Em 2023,
o número de postos de trabalho
deverá ascender aos 400.
A adesão demonstrou, segundo o presidente da Câmara de
Santo Tirso, Alberto Costa, “a importância deste investimento para
o Municipio não só pelo número
de postos de trabalho criados”,
mas também pela qualificação.
“O que é aqui oferecido é mais do
que uma oportunidade de emprego, é também uma oportunidade
de qualificação e especialização
num setor com grande potencial
de crescimento”, acrescentou, na
sessão de abertura do Open Day
que decorreu a 17 de dezembro.

Vagas

As vagas disponíveis destinam-se a candidatos com o 9º
ou o 12º ano de escolaridade
concluído, e face ao elevado nível de especialização requerido
pelo setor aeronáutico, a empresa associou-se ao CENFIM – Centro de Formação Profissional da
Indústria Metalúrgica e Metalomecânica e ao Instituto de Emprego e Formação Profissional
IEFP para a formação de futuros
quadros da empresa.
Sobre o investimento da Stelia
Aerospace, o autarca sublinhou
que “é o resultado de uma estratégia de dinamização económica
levada a cabo através do Invest
Santo Tirso que se prende com a
diplomacia económica e de cooperação com as diferentes entidades e a antecipação das necessidades das empresas”.
A unidade produtiva da Stelia
Aerospace em Santo Tirso ficará
localizada na Zona Empresarial
da Ermida e será dedicada à assemblagem de estruturas para a
parte dianteira dos aviões.

PUB
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Alunos da Oficina ensinam
novas tecnologias a seniores
O projeto, que arrancou com
17 seniores inscritos, foi inserido no âmbito da autonomia curricular e será tido em conta para
avaliação nas disciplinas de Programação de Sistemas Informáticos, Tecnologias de Informação
e Comunicação bem como Área
de Integração.

Convívio intergeracional

A

que sairão a ganhar, a ideia é
que também os alunos possam
sair enriquecidos ao nível do
desenvolvimento pessoal e que
percebam a importância de dar,
naquela que é a base do trabalho voluntário”.

Já Sofia Mendes, responsável
do Gabinete de Apoio ao Aluno
da Oficina, destacou o facto de
a escola ter visto neste projeto uma “oportunidade para os
alunos treinarem outro tipo de
competências, que não as técnicas”, promovendo “o convívio
intergeracional e acabando com
algumas ideias pré-concebidas,
por parte dos jovens, como a de
que os mais velhos não partilham os mesmos interesses, nomeadamente no que diz respeito
à utilização das redes sociais”.
No primeiro ano de implementação, o Plano Municipal de Competências Digitais chegou já a
mais de 150 seniores que, de
diferentes formas, aprenderam
a trabalhar com computadores,
tablets ou telemóveis. As aulas
lecionadas na Oficina vêm juntar-se a outras, orientadas, por
jovens voluntários nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho e
ainda nos espaços de formação
existentes em Santo Tirso e em
Vila das Aves.

para que, no futuro, possa haver uma sociedade mais informada, mais justa e mais preocupada com tudo o que está à
sua volta”.
Em Santo Tirso, a qualidade
do ensino, garante, “é indiscutível” e é percetível não só ao
nível das infraestruturas “que
são de excelência”, mas também dos projetos para combater o insucesso escolar. “Mesmo
com resultados melhores que as

médias regional e nacional em
termos de insucesso, queremos
combatê-lo e vamos continuar
esse trabalho”, assumiu.
A quarta edição da iniciativa
incluiu, ainda uma mesa redonda focada nos diferentes olhares
que ajudam a projetar a Cidade que juntou figuras de várias
áreas com perspetivas distintas
daquilo que uma Cidade Educadora deve proporcionar aos seus
habitantes.

Usar as redes sociais ou navegar em segurança na Internet são objetivos do projeto

rrancaram, a 9 de dezembro, as aulas de
competências digitais
desenvolvidas pelos
alunos da Oficina – Escola da
Profissional do INA, em parceria com a Câmara Municipal de
Santo Tirso.
Usar as redes sociais, navegar com segurança na internet ou
aprofundar os conhecimentos em
fotografia e vídeo são algumas
das matérias que irão ser abordadas nas sessões semanais, de

90 minutos que, até ao final do
ano letivo, terão mentoria de uma
turma do primeiro ano do curso
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas da Oficina.
“Vivemos num mundo tecnológico, não há como fugir a essa
realidade. A grande questão é
garantir que ninguém fica de
fora, e daí este trabalho da Câmara Municipal na área da literacia digital junto dos seniores”,
referiu o presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Alber-

A SABER
Todos os interessados em frequentar as aulas de competências
digitais podem inscrever-se pelo email apereira@cm-stirso.pt,
ou contactando a Divisão de Expediente Geral da Câmara de Santo Tirso através do 252 830 400.

to Costa, durante a cerimónia de
assinatura de protocolo de colaboração com a Oficina.
O autarca realçou ainda que
este projeto tem a mais-valia
de trazer ganhos para ambas as
partes: “Não são só os seniores

Transformação das cidades em debate
“Escutar a Cidade para a
transformar” foi o mote da quarta edição do Dia das Cidades
Educadoras, promovido pela Câmara Municipal. Num programa
que contemplou diversas iniciativas por várias localidades do
concelho, o ponto alto foi assinalado a 29 de novembro, na Fábrica de Santo Thyrso, com uma
sessão comemorativa onde o objetivo passou por dar voz à população e perceber a visão acerca

do futuro, potenciando o caráter
educador e educativo da Cidade.
“Há vários anos que Santo Tirso olha para a educação como
um ponto fundamental de desenvolvimento”, sublinhou o presidente da Câmara, Alberto Costa, a quem coube a intervenção
inicial. O autarca acredita que “a
aposta numa educação de qualidade, diferenciadora e onde possam ser incutidos, desde cedo,
valores de cidadania são a chave

Há vários anos que
Santo Tirso olha para
a educação como um
ponto fundamental
de desenvolvimento
Alberto Costa

Presidente da Câmara
de Santo Tirso
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EMPRESAS COM FUTURO

MAZE STUDIOS:
Videojogos a caminho

Orçamento 2020 prevê 16 milhões de euros em obras no Município

Câmara triplica
transferências
para freguesias

“À

semelhança de todos os
planos apresentados por
este executivo municipal,
este é um Orçamento justo, equilibrado e ambicioso”. Foi desta
forma que o presidente da Câmara de
Santo Tirso, Alberto Costa, descreveu
as Grandes Opções do Plano e Orçamento (GOP) para 2020. Com o investimento “a crescer 13 por cento face a
2019” e a fixar-se nos “16 milhões de
euros”, o autarca sublinhou a “grande capacidade investidora” deste documento que “só é possível graças à
boa saúde financeira do Município”.
Com um bolo global de 49,5 milhões de euros, com tendência a
crescer uma vez que ainda faltam incorporar verbas referentes a fundos
comunitários em fase de aprovação,
as GOP também dão destaque às freguesias. “Para 2020, damos, clara e
inequivocamente, um forte sinal de
que o diálogo e a proximidade com as
freguesias se traduzem em resultados
práticos. Nunca as freguesias tiveram
um valor de transferências tão elevado como o do próximo ano”, realçou
Alberto Costa, concretizando: “Vamos
transferir 3,7 milhões de euros, em
correntes e capital, naquela que é uma
subida de 224 por cento em comparação a 2019 e mais do triplo do investimento para as 14 freguesias”.
De acordo com o autarca, este aumento deve-se, essencialmente, à
transferência de verbas para a execução do plano de pavimentações em
terra. A Câmara de Santo Tirso, explicou, “poderia ter decidido centralizar
estas obras e executá-las. Contudo,
porque consideramos que as juntas
de freguesia têm um papel importante
junto das populações, decidimos dar
este sinal claro de confiança”.

Medidas sociais

Apesar do grande aumento no investimento público, a autarquia de
Santo Tirso irá manter, segundo o Orçamento 2020, todas as medidas de
apoio social à população. Vai, inclusivamente, mais longe, como revelou
Alberto Costa.

49,5

MILHÕES €
Orçamento Municipal

16

MILHÕES €

investimento da Câmara

3,7

MILHÕES €
transferências para
as juntas de freguesia

Aumento percentual
da transferência para
as juntas face a 2019

224%

Percentagem que falta
para esgotar a capacidade
de endividamento

15%

Estimativa
da percentagem
da redução da dívida

4%

Já no próximo ano, a Câmara de
Santo Tirso irá comparticipar a aquisição de lentes e armações de óculos,
até um montante de 150 euros, bem
como próteses dentárias, até 250 euros. “Para além das dezenas de amortecedores sociais que temos atualmente, decidimos acrescentar uma
nova medida no nosso Plano Municipal de Saúde, apoiando as pessoas
com maior vulnerabilidade económica e social nas áreas da saúde visual
e saúde oral”, apontou o edil.
“As Grandes Opções do Plano e
Orçamento para 2020 demonstram
a forma como estamos a dirigir as
nossas políticas para as pessoas.
Primeiro, por via do investimento em
obras que abrangem desde os planos
de pavimentações e obras estruturais em escolas, habitações sociais
ou zonas empresariais. Segundo,
porque mantemos as preocupações
sociais, quer ao nível da redução de
impostos, quer através de medidas
dirigidas à população mais carenciada”, enumerou Alberto Costa.
Sobre a saúde financeira do Município, o presidente da Câmara também destacou que a previsão para
2020 é que exista uma redução da
dívida, em cerca de quatro por cento.
Além disso, continuou, “é de realçar
que a autarquia está a 15 por cento
de esgotar a capacidade de endividamento, o que representa um valor de 4,5 milhões de euros”. Assim,
concluiu, “o Orçamento para 2020
reforça a ambição da Câmara de Santo Tirso no próximo ano, com uma
grande aposta no investimento, mas
com uma gestão prudente no que diz
respeito ao endividamento, de forma
não hipotecar o futuro”.
Antes da apresentação das Grandes Opções do Plano e Orçamento
para 2020, o presidente da Câmara
reuniu com os partidos com assento na Assembleia Municipal de Santo
Tirso, de forma a contemplar sugestões e ideias no documento que foi
aprovado por maioria nas reuniões
do executivo camarário e da assembleia municipal.
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Reunião com o CDS/PP

Reunião com o PCP

PERFIL
Nome Pedro Guimarães
Idade 20
Reunião com o PSD

Perspetivas de crescimento
“Tendo os pés bem assentes na
terra, queremos acabar o ano
com capacidade para investir
30 mil euros”.

Ponto de viragem na empresa
“A mudança para a Fábrica
de Santo Thyrso. Desta
forma, aumentamos os
colaboradores, aumentamos
o espaço de trabalho,
pusemos os projetos em
ordem e possibilitou o nosso
crescimento”.

Curiosidade
“Queremos recriar o nosso
videojogo original com as
capacidades que hoje temos.
Depois de quatro meses de
trabalho, faltando apenas
15 por cento para o acabar, o
único computador onde
estava instalado avariou e
perdemos tudo. Foi preciso
recomeçar do zero”.

Fórmula para o sucesso
“Saber os nossos objetivos
e defini-los de forma
realista. Ter sempre os
pés assentes na terra,
acreditar no pior cenário
possível e trabalhar a
partir daí. Assim, se calhar,
somos surpreendidos mais
facilmente”.

A empresa dedica-se a projetos como a criação de jogos para todas as plataformas

Reunião com o UPV

Reunião com o PS

Pedro Guimarães tem 20 anos
e é o rosto de uma startup de
desenvolvimento de software e
animação por computador 2D e
3D. Instalada na Fábrica de Santo
Thyrso, a Maze Studios começou
a ganhar forma em Dublin, onde
vivia com a família. O fascínio que
tinha pela área da programação
e a curiosidade relativa à “forma
como as coisas funcionam dentro
dos computadores” juntaram-se à
paixão pelos videojogos e, aos 14
anos, Pedro e os irmãos desenvolveram o seu próprio videojogo. “Publicámos na Internet, mas
não foi muito bem-sucedido”, recorda. Conseguiram, ainda assim,
comprar “umas caixas de legos” e
a promessa do pai de que, mais
tarde, se a vontade se mantivesse, iria ajudar.

Já crescidos e a estudar em Portugal, voltou a ideia da empresa.
Em casa, Pedro, já ligado à engenharia, uniu-se aos irmãos Francisco e Fernando e a Maze começou
a dar os primeiros passos, prestando serviços a amigos. O curso
de programação do pai e o sucesso dos trabalhos que iam fazendo
deram o impulso que faltava e o
projeto arrancou, definitivamente,
com a mudança das instalações
para a Fábrica de Santo Thyrso.

Produzir da “melhor maneira
possível”

“Queríamos criar uma empresa
que conseguisse trabalhar tudo o
que se pode ver no ecrã”, explica
Pedro Guimarães. Hoje, dedicam-se a projetos como a criação de
jogos para todas as plataformas, a

produção de software educacional
para crianças, ou a animação 2D e
3D, mas o grande boom é a criação
de websites. “Sem dúvida, a cada
dia que passa recebemos mais telefonemas de pessoas que querem
ter o seu espaço na Internet”, reconhece, confidenciando: “Não era
propriamente o que estávamos a
pensar fazer, mas temos procura
e capacidade de resposta e, por
isso, estamos a ir por este caminho. O objetivo é, ainda assim,
“não diluir o foco inicial da empresa que é produzir videojogos”.
Com uma equipa jovem, “a
flexibilidade e a capacidade de
adaptação, de abordar ideias novas e criar novos mercados”, são
pontos diferenciadores que identifica facilmente. “As empresas
mais antigas, mais estabelecidas

nem sempre gostam de arriscar.
A Maze tem essa flexibilidade e
conseguimos chegar àquilo que
as pessoas estão à procura mais
facilmente”, assegura.
A idade é, também, por outros
motivos, um dos fatores mais desafiantes, já que os clientes chegam a associar a idade à falta
de experiência, algo que Pedro
Guimarães contrapõe: “É verdade que somos jovens, mas acho
que comparando com as alternativas que existem hoje, a idade
não reflete a qualidade”.

“Projetar o nome da Maze”

A trabalhar “num par de projetos de grande potencial”, Pedro
Guimarães acredita que é possível “globalizar e projetar o nome
da Maze internacionalmente”.

A vontade de explorar as áreas
para além dos websites é grande e, neste percurso, a motivação
assume um papel muito importante. “Acho que temos de acreditar sempre que vai funcionar”,
salienta.
A chegada e instalação na Fábrica de Santo Thyrso também
ajudou: “Sinto que em Santo Tirso
querem inovar, querem levar a cidade para a frente, querem manter cá as pessoas e este é mesmo
o local ideal a nível de estabilidade e localização”, reconhece.
Pedro Guimarães faz também
um balanço do trabalho que têm
implementado desde a criação da
empresa, em 2014. “A empresa
tem resultado e, até agora, tem
sido sempre a crescer. Espero que
continue”, conclui.
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Corporações do concelho
recebem ambulâncias

B

ombeiros Voluntários Tirsenses e de Vila das Aves
assinaram protocolo com
o Instituto Nacional de
Emergência Médica.
O Objetivo é, garante o presidente do INEM, Luís Meira, dotar “quem está mais próximo de
quem precisa, de condições mais
adequadas para garantir o sucesso de uma missão comum
ao INEM e aos Corpos de Bombeiros: salvar vidas”. Por isso
mesmo, o Instituto Nacional de
Emergência Médica assinou, a
20 de dezembro, doze protocolos
para a criação de novos Postos
de Emergência Médica.
Em termos práticos, a medida
traduz-se na atribuição de ambulâncias de socorro operacionais
24 horas por dia, durante todo o
ano para responder aos pedidos
de ajuda da linha 112. Os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso já

INEM assinou protocolo com 12 corporações de bombeiros voluntários incluindo Tirsenses e de Vila das Aves

possuem uma das ambulâncias
em questão e agora também os
Bombeiros Voluntários Tirsenses
e de Vila das Aves podem prestar
serviços com maior qualidade.

A cerimónia de assinatura dos
protocolos contou com a presença do Secretário de Estado da
Saúde, António Sales, que acredita que é através “desta inter-

disciplinaridade que se conseguem atingir os objetivos”.
O apoio do INEM representa
um investimento de cerca de 600
mil euros. O presidente da Câma-

ra, Alberto Costa, congratulou-se
com a iniciativa e assegura que
“com este protocolo, as corporações passam a ter meios de resposta adequados e operacionais
para atuar de forma mais célere
e com mais qualidade perante as
ocorrências”.
O autarca adianta ser “ótimo
para Santo Tirso e para as populações dos arredores que dois
destes 12 protocolos para a criação de Postos de Emergência Médica sejam assinados com corporações do concelho”. “Sempre
estivemos cientes da qualidade
dos recursos humanos das nossas corporações e agora, felizmente, a essa qualidade juntam-se aos equipamentos adequados
que as três possuem”, concluiu.
Com a assinatura destes protocolos, o INEM passa a ter 371
Postos de Emergência Médica
em todo o país.

Futuro da Mobilidade Sustentável em debate na Fábrica de Santo Thyrso

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

horário de visitas
sáb
seg a sex
10h30 – 12h00
10h00 – 11h30
14h00 – 15h30

Debateram-se as decisões
chave para a descarbonização,
repensou-se a organização das
cidades e abordou-se toda a estratégia para a adoção de uma
mobilidade mais sustentável. A
Fábrica de Santo Thyrso recebeu, a 25 de novembro, a conferência “Mobilidade Sustentável:
Agora ou nunca”, organizada em
parceria entre a Câmara Municipal de Santo Tirso e o Jornal
de Notícias.
“Não podemos relaxar nas
metas”, alertou, desde logo, o
Ministro do Ambiente e da Ação
Climática, João Pedro Matos Fernandes, lembrando que “a meta
é chegar a 2050 com a mobilidade a emitir zero gases carbónicos e ter, em 2030, essas
emissões reduzidas em 40 por
cento”. A alteração de comportamentos é, neste caso, um fator
chave, o que significa, garante,
“procurar utilizar mais o transporte coletivo e perceber que o
transporte individual não significa utilizar o carro, há outras

O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, foi um dos convidados

formas e temos o exemplo dado
pela Câmara de Santo Tirso com
as bicicletas elétricas”.
Esta é uma convicção partilhada por Domingos Andrade,
diretor do Jornal de Notícias,
que acredita que a mudança de
paradigma passa por questões

como “o tempo que passamos
a tomar banho de manhã, de
pegar no carro para fazer 300
metros e de outras coisas simples que no seu conjunto são
fundamentais”.
O presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto

Costa, destacou o Plano Municipal de Mobilidade Sustentável
e enumerou três objetivos essenciais: “desde logo promover
a mobilidade suave no espaço
público, promover o transporte
público coletivo, assim como a
construção de ciclovias”.

Dar primazia ao peão no espaço público foi outra das questões apontadas como essenciais
no desenvolvimento do território, com o Ministro do Ambiente
a assumir que “cada vez mais as
cidades têm que ser pensadas
para andar a pé e não podem
ser desenhadas a pensar exclusivamente no automóvel”. “O espaço público deve ser desenhado para o bem-estar e para a
mobilidade, mas mobilidade não
quer dizer alcatrão e faixas de
rodagem”, continuou. Um trabalho que, garante o presidente da
Câmara de Santo Tirso, já está
a ser feito no concelho, através
da requalificação dos espaços
públicos, “devolvendo-os às
pessoas”.
Para além da intervenção de
João Pedro Matos Fernandes, a
conferência contou ainda com
uma mesa redonda e um período de intervenção do público. O
encerramento esteve a cargo de
José Gomes Mendes, secretário
de Estado do Planeamento.
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Dezoito estabelecimentos comerciais aderiram ao programa de estágio

Câmara incentiva
empresas a empregar
pessoas com deficiência
O
dia começou bem cedo
e com uma animação
fora do comum para
os 19 jovens que, de
26 de novembro a 6 de dezembro, integraram a campanha de
sensibilização do comércio local
para proporcionar um estágio
profissional a utentes da Cooperativa de Apoio à Integração
do deficiente (CAID) e da Casa
de Acolhimento Sol Nascente
(CASL).
A campanha promovida pela
Câmara Municipal, em parceria
com as duas instituições, surgiu no âmbito do Dia Internacional da Deficiência, com o objetivo de incentivar a integração
de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho.
Ao todo, 17 espaços comerciais de Santo Tirso aderiram à
campanha e proporcionaram um

estágio profissional aos utentes
das duas instituições.
Durante duas semanas, espaços de todas as áreas de negócio receberam a Teresa, a Alexandra, o Ricardo ou a Rute.
Deram trabalho à Elizabete, à
Elsa, ao Jorge e à Vitória. Contaram com a ajuda da Sandra,
do Leandro, da Marta, da Luísa
e do Avelino. Foram a segunda
casa da Ana Patrícia, do Francisco, do Daniel, da Cristina, do
Pedro e da Maria de Fátima. Os
estagiários passaram os dias
entre tarefas na padaria e na
farmácia, nos afazeres do talho
ou na correria do atendimento
ao público.
A assinalar o arranque da iniciativa, o presidente da Câmara
de Santo Tirso, Alberto Costa,
salientou a importância de “trabalhar a integração das pessoas

com deficiência também a nível
profissional”. “A melhor forma
de o fazer é com ações de sensibilização como esta, junto do
comércio local”, realçou.
De visita à Farmácia Faria e
à retrosaria Casa Reis, o autarca lembrou que as pessoas com
deficiência “têm competências
que devem ser aproveitadas,
desde que devidamente acompanhadas e colocadas nas funções certas”. O objetivo desta
ação, acrescentou Alberto Costa,
“é demonstrar aos empresários
que, se estiverem interessados
em integrar novos colaboradores nos quadros, também podem
encontrar nas pessoas com deficiência soluções”.
Sandra Gomes e Marta Barbosa estiveram em estágio na Farmácia Faria e na Casa Reis, respetivamente, onde a iniciativa

foi muito bem-recebida. Francisco Faria, diretor técnico da Farmácia Faria, garante ter aderido
à campanha “de braços abertos
e com muita motivação”. “Integrar alguém com deficiência é
um desafio para essa pessoa e
para nós também”, assumiu, defendendo que a empresa pode,
assim, “ter um papel ativo na
sociedade”.
Já Magno Braga, gerente da
Casa Reis, assegura que a recetividade dos clientes tem sido
muito positiva e que a campanha deve ser mantida: “É importante pôr estas pessoas em contacto com o público, até para
ganharem mais à vontade”.
E elogios às novas colaboradoras não faltam. “É uma pessoa simpática, educada, muito
responsável e tem sido uma experiência espetacular”, garante

ESTABELECIMENTOS
ADERENTES

• CONFEITARIA MOURA
• TOP CAR
• ESPAÇO CHI
• CASA REIS
• LURDES CABELEIREIROS
• PLÁSTICOS DUARTE
• + GELATO
• SUPERMERCADO S. MIGUEL
• ESPAÇO DO MUNÍCIPE
• FARMÁCIA FARIA
• CONCEIÇÃO LEITE ATELIER
• HOTEL CIDNAY
• TALHO NAPOLEÃO
• GRUPO AUCHAN
• CASA DAS CASAS
• ADEGA DO ZÉ
• MAR SALGADO

Maria de Fátima Alves esteve em estágio no Conceição Leite Atelier

Rute Ribeiro e Luísa Martins na Casa das Casas

Sandra Gomes em estágio na Farmácia Faria

Vitória Andrade prestou apoio na + Gelato

Francisco Faria. “Faz tudo o que
pedimos, aprende tudo, assume as suas responsabilidades
e temos toda a confiança nela,
porque sabemos que não vai falhar”, continua.
Terminada a campanha, o objetivo é que se prolongue e as
empresas continuem a receber
pessoas com deficiência após
este período. Até porque, sublinha o presidente da Câmara de
Santo Tirso, “são pessoas muito focadas e que, no sítio certo, produzem imenso, até acima
da média de uma pessoa dita
normal”.
De forma a incentivar os comerciantes e os empresários a
aderirem, a autarquia criou distinções que serão atribuídas
às empresas como forma de
motivação e de acordo com o
tipo de integração que fazem.
O selo bronze será entregue a
quem acolher estágios de cinco
dias consecutivos e o selo prata será atribuído às empresas
que disponibilizem estágios de,
pelo menos, dois dias mensais
durante um ano. Já o selo ouro
pertence apenas a quem integrar
uma ou mais pessoas com deficiência nos seus quadros.

O Grupo Auchan recebeu o Pedro Matos

Marta Barbosa trabalhou na Casa Reis

Avelino Faria no Espaço CHI

O Mar Salgado recebeu o Ricardo Pinto

Alexandra Baltar em estágio na Lurdes Cabeleireiros
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MEXER
BREVES

Caminhada
de Ano Novo
a 25 de janeiro
No próximo dia 25 de janeiro, a
Câmara Municipal de Santo Tirso irá promover a Caminhada de
Ano Novo. O encontro está marcado para as 9h00, na Praça 25
de Abril, para um percurso com
uma distância de 12 quilómetros. O trajeto a realizar será o
PR 6 STS (circular) “Vale do Leça” e passará por Sobradelo, Vale do Pisão e Quinta da Peneda.
O percurso termina na sede da
União de Freguesias de Lamelas
e Guimarei (Lamelas), por volta
das 13h00.
A inscrição é gratuita, mas obrigatória em http://caminhadas.
santotirso.pt/inscricao.php, até
ao dia 22 de janeiro. A atividade está aberta à participação da
população em geral, com o objetivo de dinamizar a população para a prática de atividade física e
criação de hábitos de vida ativa
e saudável.

Boas práticas de formação e intervenção no desenvolvimento do desporto são critérios avaliados

Título de Município
Amigo do Desporto
reconfirmado

É

o reconhecimento nacional de “boas práticas de
formação e intervenção
no desenvolvimento do
desporto” e, pelo quarto ano
consecutivo, Santo Tirso foi
um dos galardoados como Município Amigo do Desporto. “É
sempre importante que entidades externas e independentes
possam reconhecer o trabalho que é desenvolvido pela
Câmara Municipal. Para Santo Tirso, é mais um momento
de orgulho”, congratula-se o
presidente da autarquia, Alberto Costa.
Santo Tirso é distinguido
pelo trabalho desenvolvido em
ações de promoção e incentivo

à atividade física, na qualidade
de organização, planeamento
e gestão de eventos desportivos e na promoção de programas desportivos específicos
como o Santo Tirso Ativo, as
Jornada Desportivas Interescolas, o Programa de Desporto
Adaptado ou o Programa Boccia Sénior.
“Encaramos o desporto como um fator determinante na
qualidade de vida da população e receber este galardão
há quatro anos consecutivos
só demonstra que estamos a
desenvolver iniciativas com
qualidade e com comprovados
benefícios para as pessoas”,
alude Alberto Costa.

A gestão em rede das infraestruturas desportivas, o
apoio ao associativismo desportivo e a forte aposta no
desporto ao ar livre, praticado nas instalações desportivas
naturais, foram outros dos fatores que contribuíram para a
atribuição do galardão.
Acreditando que o Município “tem tido um papel fundamental na dinamização destas iniciativas”, Alberto Costa
aponta que a prática desportiva tem ganho cada vez mais
adeptos no Município. “Há pessoas que, pela idade ou pelos condicionalismos físicos,
não praticavam qualquer tipo
de desporto e os programas

que temos vindo a desenvolver têm contribuído para a inclusão dessas pessoas, para
estimular a sua atividade física e melhorar, obviamente,
a sua saúde física e mental”,
refere o presidente da Câmara
de Santo Tirso.
O programa “Município Amigo do Desporto” foi desenvolvido em 2016 pela Associação
Portuguesa de Gestão de Desporto e pela plataforma Cidade Social. O objetivo é reconhecer o valor desportivo,
ambiental e solidário de organizações, instalações, eventos e programas desportivos
implementados nos municípios
portugueses.

Voto de louvor
enaltece conquistas
A Câmara Municipal de Santo Tirso atribuiu, a 12 de dezembro,
um voto de louvor aos atletas e
associações de artes marciais
que representaram, recentemente, o concelho em diversas competições nacionais e alcançaram
os lugares cimeiros do pódio. A
Associação Recreativa de Rebordões, a Associação de Artes Marciais de Santo Tirso – STARJ, e
a Associação de Burgães foram
reconhecidas pelas conquistas
recentes dos seus atletas que,
como referiu o presidente da
Câmara de Santo Tirso, Alberto
Costa, “são motivo de grande orgulho para o Município”.
“São associações que, não só
desenvolvem um trabalho muito importante na divulgação daqueles que são os princípios da
cultura desportiva, nomeadamente junto dos mais jovens,
como conseguem ainda trazer
para Santo Tirso importantes
conquistas a nível nacional”,
salientou, na declaração de voto aprovada na reunião do executivo camarário.
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Os melhores momentos do Natal em Santo Tirso

N

o ano em que as comemorações natalícias
voltaram à Praça 25 de
Abril, a pista de gelo natural, o mercado de Natal, o comboio e o carrossel juntaram-se
à enorme árvore de Natal como
as atrações principais. Artesãos
e produtores locais, renovaram
as ofertas semana após semana,
enquanto a Praça se enchia de
animação, música e personagens
encantadas, dando a conhecer
sabores e ofícios tradicionais. Na
pista de gelo, os mais corajosos

aventuraram-se em acrobacias
sob o olhar atento e gargalhadas
efusivas de quem preferia manter-se de fora. A música e o frio
completaram o espírito natalício
e trouxeram visitas de todas as
idades, de dentro e fora do concelho. A animação só terminou
com o início do novo ano e com
a tradicional celebração dos Reis.
Diferentes grupos de folclore do
Município aprumaram os trajes,
afinaram as vozes e os instrumentos e deram as boas-vindas
ao novo ano na Praça 25 de Abril.
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Projeto SCULP
em exposição
no MIEC a partir
de 7 de fevereiro

C

As esculturas dispersas pela cidade são um dos focos da longa metragem

om base no filme de Joaquim Pavão, rodado inteiramente em Santo Tirso e
centrado nas esculturas do
Museu Internacional de Escultura
Contemporânea (MIEC), a exposição junta imagens e documentos
reunidos ao longo das filmagens
e produção do filme.
“Projeto Sculp – sonhos” é
uma exposição que explora o outro lado do filme com o mesmo
nome e que poderá ser vista no
MIEC como um prelúdio para o lançamento da longa-metragem, marcado para 2020.
Com inauguração agendada para dia 7 de fevereiro, pelas
21h30, a exposição prolonga-se
até 1 de março e foca-se nos sete
quadros do filme que representam sonhos, liberdades e pensamentos de uma personagem que
habita um mundo onde todas as
suas escolhas são facilitadas por
algoritmos. Sculp desenrola-se à
volta de verbos como nascer, comer, brincar, construir, contemplar,
procriar e morrer.

Uma realidade facilitada e confortável que responde a todas as
necessidades no imediato.
O filme rodado em torno das esculturas do Museu Internacional de
Escultura Contemporânea, tendo
por base a ideia de que a escultura
é o corpo e o corpo é a escultura.
Este é um projeto que pretende, não só ter um papel diferenciador na internacionalização dos
objetos artísticos do MIEC, através
da presença em Festivais de Arte,
Museus e outras instituições de
renome internacional, como também promover o debate acerca das
relações entre arte, urbanismo e
cidadania.
Para Joaquim Pavão, Sculp é
uma abordagem à realidade, “uma
visão de um possível futuro” bem
como “um mote para a interrogação”. Dirigido ao público em geral,
deverá estrear no primeiro trimestre de 2020 e terá dois anos de
passagens por festivais internacionais de todo o mundo, bem como
distribuição para cinema.
A exposição tem entrada gratuita.

JOAQUIM PAVÃO
Nascido no Porto, em 1975,
Joaquim Pavão esteve desde
cedo ligado à música. Compositor, guitarrista e cineasta, passou, inclusive, pela
XXII edição do Festival Internacional de Guitarra de
Santo Tirso. No cinema, foi
recentemente notícia pela
realização do filme “Antes
que a noite venha - falas de
Antígona”, criado durante o
“Creative Film Workshops”,
do Festival Internacional de
Cinema de Avanca, Estarreja, que alcançou quatro distinções no “Red Carpet Film
Awards”, em Nova Iorque. A
esse juntam-se outros trabalhos como a realização dos
telediscos Drama (2017) ou
Slan Luz (2015). Foi júri no XI
Festival Internacional de Cinema Avanca 2008 e no II Festival Internacional de Cinema
de Sever do Vouga 2018.
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Joana da Conceição: Entre
a música e as artes plásticas

O R ÇA M E N TO
PA R T I C I PAT I VO
J OV E M 2 0 1 9
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Joana da Conceição venceu o prémio Anteciparte e a partir daí soma exposições coletivas e indivuduais

acede à plataforma
opjst.cm-stirso.pt
e vota na tua
proposta preferida,
entre
31 de janeiro
e 17 de fevereiro.
+ informações
juventude@cm-stirso.pt / 913 487 037

Gosta da “indefinição do futuro”, de se conhecer e encontrar
novas formas de expressão sem
expectativas. Joana da Conceição nasceu em Rebordões, mas é
em Lisboa que vive desde 2009
e explora a sua vertente artística onde a música se cruza com
as artes plásticas. Em fevereiro
embarca para Nova Iorque, para
uma residência artística de três
meses diferente de todas aquelas pelas quais já passou.

Tem o nome em páginas de
jornais desde 2005, altura em
que, recém-licenciada pela faculdade de Belas Artes do Porto, vencia o prémio Anteciparte.
É artista plástica e, com André
Abel, dá corpo à “Tropa Macaca”,
um duo de composição eletrónica
contemporânea. “Trabalho muito
a repetição, que está muito associada à música de dança mas
que, na verdade, é a forma mais
primitiva de criar melodias”, explica. Olhando para o percurso
que a trouxe àquilo que é hoje,
Joana recorda ter crescido sem-

pre com uma grande abertura
à arte. Dos tempos da infância,
lembra os amigos do Colégio de
Santa Teresa de Jesus, os serões
em família, as aulas de música e
balé que os pais “fizeram questão” que frequentasse. “Dizem
que eu me entretinha muito a
pintar e a desenhar e fui tendo
professores que se revelaram
muito importantes e me apoiaram nesta área, mas não houve
um momento de viragem, acho
que o gosto foi surgindo”, lembra.
A música e a pintura têm,
ainda assim, em comum o facto de se terem tornado na sua
forma de expressão enquanto
individuo. “Tiveram diferentes
papéis ao longo do tempo”, confessa. A pintura primeiro, enquanto área de formação, a música depois. “Quando comecei
a ter uma ligação mais a sério
com a música estava meia perdida a nível artístico”, adianta, “e a música ensinou-me a
ter mais capacidade, ser mais
proativa e não ficar refém de
estruturas de validação”.

assimilação e, depois, de reflexão dessas vivências”. Em fevereiro faz as malas para mais uma
aventura. O Atelier-Museu Júlio
Pomar, em parceria com a Residency Unlimited em Nova Iorque
proporciona, anualmente, a um
artista português uma residência artística com três meses de
duração, que Joana da Conceição venceu. A artista acredita
que será uma experiência distinta de todas as outras, mais focada em cada artista, na “criação
de sinergias e com o objetivo de
potenciar relações futuras entre
os vários protagonistas do meio”.
Com uma visão dinâmica da
pintura e daquilo que a aproxima da tela, confessa ter deixado
de pintar durante vários anos.
“Desenhei, fiz instalação, mas
só há cerca de sete anos é que
voltei a pintar com mais propriedade, porque precisava de sentir”, explica. Trabalha a pintura
na sua essência, não descura a
sua história e interessa-se pelos aspetos que se influenciam
a perceção, como a luz. “Tento
trabalhar o espaço entre mim e
quem entra em contacto com a
pintura”, explica.

Família e Futuro

A artista irá agora para Nova Iorque para uma residência artística

Prémios e residências

Terminada a formação em Artes Plásticas, concorreu ao Prémio Anteciparte e venceu. “Estava sem saber o que fazer e
concorri, na mesma altura propus ao Laboratório das Artes
[uma Associação Cultural de
Guimarães] uma exposição”. A
exposição foi o ponto de partida
para algo maior e Joana juntou
na mesma apresentação públi-

ca as duas vertentes artísticas.
“Naquela exposição toquei pela
primeira vez em público”, refere.
O apoio e os comentários positivos ao seu trabalho inspiraram-na a continuar e desde esse
dia soma exposições coletivas e
individuais dentro e fora do país.
Já integrou inúmeras residências
artísticas e garante que abraçar
um desses desafios envolve, em
primeiro lugar “um processo de

Joana Conceição nasceu em
1981. Volta a Santo Tirso a cada
par de meses para rever a família e os amigos. “Sempre estiveram ao meu lado”, garante,
“podem nem sempre perceber
o meu trabalho, mas sempre
apoiaram e reconhecem o mérito”, confidencia.
Para o futuro, planeia sobretudo “continuar a trabalhar”, mas
não tem nada concreto pensado.
“Acho que isso fecharia as minhas possibilidades, quero saber coisas novas, conhecer-me
e encontrar a minha expressão
sem expectativas “, refere.
A certeza, por agora, é não
ser capaz de se imaginar a fazer apenas uma das suas duas
paixões. “Não seria a mesma artista”, sublinha, e “trabalho de
forma alargada para que elas se
toquem”, conclui.
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