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O objetivo é estimular a 
capacidade empreen-
dedora e criadora no 
Município. Em respos-

ta, a segunda edição do San-
to Tirso Empreende, promovida 
pela Câmara Municipal, contou  
com a participação de mais de 
40 projetos de vários pontos do 
país. No Pitch Day, uma sessão 
onde os concorrentes têm de 
defender as suas ideias, foram 
escolhidos os nove premiados 
das três categorias: Design; 
Produtos e Serviços Turísticos; 
Moda e Design de Moda. 

“Estivemos perante projetos 
muito interessantes.  Os ven-
cedores selecionados pelo júri 
terão, agora, a oportunidade 
de ficarem incubados na Fábri-
ca de Santo Thyrso e desenvol-
verem as suas ideias de negó-
cio”, explicou o presidente da 

Câmara, Alberto Costa, acres-
centando: “Esta dinâmica em-
presarial interessa ao Município 
e é por isso que temos apos-
tado em políticas de incentivo 
ao empreendedorismo como é o 
exemplo deste programa”. Tanto 
mais, sublinhou, “o Santo Tirso 
Empreende é reconhecido pela 
sua qualidade e por ser uma im-
portante ferramenta de apoio 
ao desenvolvimento que leva à 
criação de uma empresa”. 

Na área da Moda e do De-
sign de Moda, a Aguda Hand-
made Bags, de Carlos Faria, 
conquistou o terceiro lugar. A 
Nemp – Fibers&Fabrics, de Selé-
nia Fonseca, focada no desen-
volvimento e divulgação de no-
vas fibras de urtiga e cânhamo 
alcançou o segundo lugar. O pri-
meiro lugar foi para a KOTSLA, 
de Carlos, Slávia e Alberto dos 

Santos, uma marca de roupa 
desportiva que explora a etni-
cidade, remete para as origens 
africanas e aposta na inclusão 
de tamanhos para todos.

Na categoria de Serviços Tu-
rísticos, o Glamping Ecológico 
do Monte Padrão foi o favorito 
do júri, um projeto de Frédéric 
Vincent que pretende proporcio-
nar experiências de alojamento 
sustentável em casas de madei-
ra. STS Gaming City, de Marcus 
Silva, conquistou o segundo lu-
gar com um projeto que assenta 
no conceito de turismo gaming 
e pretende levar a cabo even-
tos inovadores na área. Em ter-
ceiro, f icou a REOR Global, de 
Diogo Lopes, ligada à comer-
cialização de pacotes de expe-
riências e consequente capta-
ção de turistas.

A OH/BA Design de Bia Hen-

ze alcançou o primeiro lugar na 
área do Design. Uma marca de 
joalharia de autor que alia a f i-
ligrana ao design contemporâ-
neo. Em segundo lugar, Yanira 
Rodrigues propõe-se criar um 
estúdio de fotografia e uma ofi-
cina de arte que trabalham em 
rede. Em terceiro lugar, surge 
a Ablute, de Carla Dias e Nuno 
Marujo, que desenvolveram um 
sanitário que se lava sozinho e 
poupa 98 por cento mais água 
do que os atualmente disponí-
veis no mercado.

Os nove projetos vencedores 
irão, agora, passar seis meses 
incubados na Fábrica de Santo 
Thyrso e usufruir acompanha-
mento de mentorias, informa-
ção sobre apoios financeiros e 
criação de um Plano de Negó-
cios, de modo a impulsionar o 
nascimento das suas empresas.

Vencedores das três categorias: Design; Produtos e Serviços Turísticos; Moda e Design de Moda

O Santo Tirso 
Empreende é 
reconhecido por 
ser uma importante 
ferramenta de apoio 
ao desenvolvimento 
que leva à criação 
de uma empresa 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Há mais nove empreendedores
na Fábrica de Santo Thyrso
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O arranque do ano em Santo Tirso foi promissor a vários níveis. Em matéria de 
obras, nos primeiros dois meses de 2020, ficaram concluídas duas grandes emprei-
tadas que vão beneficiar não apenas a população do Município como também to-
dos aqueles que atravessam o nosso concelho, sejam em deslocações diárias para 
o trabalho ou para a escola, seja por lazer.

Falo do novo Nó de Frádegas e da requalificação da Avenida Manuel Dias Macha-
do, em Vila Nova do Campo. A primeira significa uma verdadeira revolução na circu-
lação rodoviária na EN 105, bem como uma profunda transformação na imagem de 
umas das principais entradas da cidade de Santo Tirso.

O processo foi longo e complexo, mas a empreitada está concluída e bem-feita, 
promovendo a segurança rodoviária e melhorando a imagem de Santo Tirso.

A segunda, a Avenida Manuel Dias Machado, é uma obra estruturante para as 
freguesias de Vila Nova do Campo, Roriz ou Vilarinho, dado tratar-se de uma via 
central naquela zona do concelho. Uma intervenção difícil, dado o grande fluxo de 
trânsito, o que obrigou a fazer a obra em três fases, mas que dignifica Santo Tirso 
e as nossas freguesias.

Quer num caso, quer no outro, os objetivos das intervenções foram sempre os 
mesmos: servir os munícipes e melhorar a qualidade de vida da nossa população.

É este o caminho que estamos a percorrer e, em breve, haverá notícia de muitas 
mais obras, umas maiores, outras mais pequenas, mas que pretendem marcar a di-
ferença junto das pessoas. 

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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A s empresas de Santo 
Tirso estão a apostar 
na expansão e moder-
nização. Prova disso 

são os mais de 200 projetos de 
investimento que o tecido em-
presarial do Município viu apro-
vados, no âmbito dos projetos 
financiados a nível comunitário 
até ao final de 2019. 

As empresas de Santo Tir-
so vão investir, nos próximos 
anos, mais de 170 milhões de 
euros, dos quais cerca de 90 
por cento estão destinados à 
internacionalização e inovação 
tecnológica.

Os números, aponta o pre-
sidente da Câmara Municipal, 
Alberto Costa, “refletem o di-
namismo empresarial do conce-
lho de Santo Tirso, que se tem 
traduzido no crescimento do vo-
lume de exportações e na dimi-
nuição da taxa de desemprego”. 

A maior fatia dos investimen-
tos das empresas do Município 
foi obtida via Compete 2020, um 
pograma de incentivo à promo-
ção da competitividade e da in-
ternacionalização. Há 40 proje-
tos nesta área, no valor de 115 

milhões de euros, dos quais 50 
milhões são financiados.

No âmbito do Norte 2020, 
focado no apoio à competiti-
vidade das micro, pequenas e 
médias empresas, há 131 os pro-
jetos privados de Santo Tirso 
já aprovados, o que represen-
ta um investimento total de 53 

milhões e um financiamento de 
25 milhões.

Reflexo do crescimento e 
consolidação do setor agroali-
mentar em Santo Tirso são os 
48 investimentos aprovados no 
âmbito do Programa de Desen-
volvimento Rural (PDR) 2020, e 
que totalizam um investimento 
de 2,7 milhões de euros, com 
um financiamento superior a 1,5 
milhões.

Para além da captação de 
grandes investimentos, como 
o entreposto comercial do Lidl, 
ou a unidade produtiva da Ste-
lia Aerospace, do grupo Airbus, 
“o concelho tem registado um 
forte crescimento do tecido em-
presarial já instalado, através de 
projetos de expansão de insta-
lações, modernização e inova-
ção tecnológica e de aposta na 
internacionalização”, recorda Al-
berto Costa.

A Câmara Municipal tem, atra-
vés do INVEST Santo Tirso, in-
centivado esta dinâmica empre-
sarial, nomeadamente através 
da informação e apoio relativos 
às candidaturas aos projetos de 
financiamento comunitário. 

O presidente da Câmara de 
Santo Tirso, Alberto Costa, inau-
gurou, no dia 11 de fevereiro, as 
novas instalações da Albino e 
Filhos, Lda. Às instalações na 
Rua Mãe d’Água, a Albino e Fi-
lhos junta, agora, uma nova uni-
dade na Rua do Orgal, também 
em Santo Tirso. A atuar com 
um enorme leque de valências 
da área automóvel, a empresa 
investiu cerca de 300 mil eu-
ros nas novas instalações e já 
criou sete novos postos de tra-
balho. “Quando fomos conside-
rados Projeto de Interesse Mu-
nicipal propusemo-nos a criar 
quatro postos de trabalho, mas 
esse número já subiu para sete, 
que é quase o dobro”, explicou 
Henrique Almeida, gerente da 
empresa.

Ao lado do irmão, Albino Al-
meida, dão continuidade ao ne-
gócio fundado pelo pai, em 1998. 
A inauguração marcou os 22 anos 

da empresa que tem como obje-
tivo continuar a crescer. “Vamos 
tentar continuar a evoluir nas 
duas unidades da empresa e es-

tamos, neste momento, a apos-
tar na certificação”, acrescentou. 
Henrique Almeida salientou ainda 
que se tudo correr como previs-

to a empresa será a “primeira do 
ramo automóvel a ter certificação 
mecânica, em Santo Tirso”.  

Já o presidente da Câmara, Al-
berto Costa, sublinhou que o ob-
jetivo do Município é “captar a 
instalação de novas empresas, 
mas também apoiar as que já es-
tão instaladas no concelho”. “A 
Albino e Filhos faz parte dos 38 
Projetos de Interesse Municipal 
que o Município abraçou nos úl-
timos anos, que têm investido no 
concelho e promovido emprego 
de qualidade”, explicou.    

Os projetos considerados de 
Interesse Municipal destinam-se 
a todas as empresas que inves-
tam no concelho e criem pos-
tos de trabalho, beneficiando 
de redução de diversas taxas e 
impostos.

É mais uma empresa a es-
colher Santo Tirso para se 
fixar. A Gabelex, especia-
lizada em tetos suspen-

sos, mudou as suas instalações 
de Guimarães para Vila Nova do 
Campo, num investimento de cin-
co milhões de euros. “Tivemos 
necessidade de procurar insta-
lações planas que permitissem 
melhorar o fluxo de produção”, 
explicou o diretor geral da em-
presa, Manuel Castro, salientan-

do que a mudança para a nova 
unidade de produção implicou 
um investimento de cerca de cin-
co milhões de euros.

Numa visita à empresa, no dia 
11 de fevereiro, o presidente da 
Câmara de Santo Tirso, Alber-
to Costa, realçou que “a fixação 
de novas empresas no conce-
lho acrescenta valor” e insere-
-se “na estratégia do Município 
em fomentar a atração de inves-
timento”. “Esta visita teve como 

objetivo não só mostrar tudo o 
que de bom que se faz no Mu-
nicípio, mas também chamar a 
atenção para a diversificação do 
nosso tecido empresarial”, aludiu 
o autarca, realçando que são já 
diversos os setores produtivos 
instalados no concelho.

Soluções ecológicas
Com 40 anos de existência, a 

Gabelex é especialista no fabri-
co de tetos falsos em aço e alu-

mínio destinados ao mercado 
não residencial, proporcionando 
“um efeito estético e um confor-
to acústico assinaláveis”. O su-
cesso da empresa passa pela 
qualidade dos materiais que 
produzem e dos serviços que 
prestam, bem como por apre-
sentarem soluções “bastante 
ecológicas, totalmente reciclá-
veis e de construção fácil”, ex-
plicou Manuel Castro.

Com cerca de 60 trabalhado-

res e um volume de negócios a 
ultrapassar os 11 milhões de eu-
ros, a Gabelex tem perspetivas 
de crescimento, pelo que, segun-
do o administrador da empre-
sa, irá carecer “inevitavelmente 
da criação de novos postos de 
trabalho”.

Em 2003, a Gabelex foi adqui-
rida pelo grupo francês Saint-Go-
bain, incorporando os valores e a 
visão da multinacional com mais 
de 350 anos de experiência.

Conta, atualmente, com 15 co-
laboradores e obteve um volu-
me de negócios a rondar os cin-
co milhões de euros. A Grandes 
Planos foi uma das empresas 
que o presidente da Câmara de 
Santo Tirso, Alberto Costa, visi-
tou durante o mês de fevereiro, 
até porque um dos objetivos dos 
sócios é duplicar o número de 
trabalhadores.

Tiago Silva, Joel Silva e Luís 
Gonçalves fundaram, em 2011, 
a Grandes Planos, uma agência 
digital que se divide em quatro 
áreas de atuação: programação 
web/mobile; marketing digital; 
publicidade e design gráfico. Im-

pulsionar a transformação di-
gital das empresas através de 
uma combinação de tecnologia, 
criatividade e inovação é um dos 
objetivos a que se propõem e 
que caminha lado a lado com a 
procura de soluções ideais para 
cada cliente. 

Com uma forte presença nos 
mercados nacional e internacio-
nal, 70 por cento da faturação 
atual da Grandes Planos pro-
vém da ligação ao mercado suí-
ço. Só em 2019 a empresa regis-
tou um volume de negócios de 
cerca de meio milhão de euros, 
mas Joel Silva garante 2020 será 
um ano de expansão: “Iremos 

apostar fortemente no nosso ob-
jetivo de duplicar o número de 
trabalhadores”. 

O presidente da Câmara de 
Santo Tirso destacou as “exce-
lentes condições de trabalho da 
empresa” e assegurou que “a 
Grandes Planos em nada fica a 
dever às grandes empresas na-
cionais em termos de inovação 
e criatividade”.

“Temos no concelho empre-
sas e profissionais de grande 
qualidade e Santo Tirso tem 
mostrado uma evolução tam-
bém ao nível da qualidade de 
vida e do crescimento”, valori-
zou Alberto Costa.

Os números refletem o dinamismo económico do Município de Santo Tirso

Crescimento da empresa significou criação de sete novos postos de trabalho Impulsionar a transformação digital das empresas é um dos desafios

O INVESTIMENTO É SUPERIOR A

170
milhões  €

Empresa é especialista no fabrico de tetos falsos em aço e alumínio

Empresas apostam na 
expansão e modernização

Albino e Filhos investe 300 mil euros em nova unidade

Gabelex 
transfere unidade 
de Guimarães 
para Santo Tirso

Grandes Planos quer duplicar número de trabalhadores
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A Câmara Municipal de Santo 
Tirso voltou a prestar reconhe-
cimento pelos bons resultados 
desportivos a nível individual 
e coletivo. O Ginásio Clube de 
Santo Tirso, o Clube Ornitoló-
gico de Santo Tirso e o atleta 
Paulo Carneiro obtiveram um 
voto de louvor municipal. No 
total, foram mais de 20 os títu-
los conquistados.

“Os atletas e as associações 
desportivas de Santo Tirso vol-
taram a encher de orgulho o 
Município que representam nas 
mais diversas competições na-
cionais e internacionais”, real-
çou o presidente da Câmara, Al-
berto Costa, no período antes 
da ordem do executivo munici-
pal, a 6 de fevereiro. 

No 14º Open Internacional de 
Masters de Inverno/Campeonato 
Nacional de Masters de Inverno, 
de natação, que se realizou a 18 
e 19 de janeiro, em Vila Franca 
de Xira, o Ginásio Clube de San-
to Tirso conquistou 10 títulos de 
campeão nacional, quatro de vi-
ce-campeão e cinco medalhas 
de bronze.

Já o Clube Ornitológico de 
Santo Tirso arrecadou dois tí-
tulos de campeão mundial, com 
as vitórias de Alvarino Sampaio 
e Alberto Matos no 68º Campeo-
nato Mundial de ornitologia, que 
teve lugar em Matosinhos entre 
24 e 26 de janeiro.

Trabalho e dedicação
Paulo Carneiro juntou-se ao 

grupo de campeões reconheci-
dos pelo Município pelos feitos 
alcançados durante o mesmo 
campeonato, em Matosinhos, 
ao sagrar-se campeão mundial 
na categoria G1-34.

“Os resultados alcançados 
pelo concelho, nas mais varia-
das modalidades, têm sido ab-
solutamente extraordinários”, 
saudou Alberto Costa, acredi-
tando que “não é por acaso que 
este sucesso coletivo e indivi-
dual tem acontecido com tanta 
frequência”. “Estamos a falar de 
muito trabalho e dedicação em 
prol do desporto”, continuou.

Na freguesia de Monte Córdova já foram colocados vários sinais de trânsito novos
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C hama-se Plano de Imple-
mentação de Sinaliza-
ção e Medidas de Acal-
mia de Tráfego e é um 

programa que está a ser imple-
mentado pela Câmara de Santo 
Tirso, em estreita colaboração 
e diálogo com todas as juntas 
de freguesia. “Este plano cen-
tra-se na segurança rodoviária 
e na mobilidade sustentável e 
vai ao encontro das aspirações 
dos presidentes de junta de fre-
guesia e dos munícipes”, revela 
o presidente da autarquia, Al-
berto Costa.

O Plano de Implementação de 
Sinalização e Medidas de Acal-
mia de Tráfego está dividido em 
três fases. A primeira prende-
-se com a identificação dos ei-
xos prioritários das juntas de fre-
guesia para implementação da 
sinalização. A segunda pressu-
põe a execução de um plano de 
sinalética e a terceira a imple-
mentação de medidas de acal-
mia. As primeiras duas medidas 

estão em curso e decorrem em 
simultâneo. Segundo o presiden-
te da autarquia, os problemas 
identificados estão relacionados, 
principalmente, com a colocação 
de novos sinais de cedência de 
passagem, por forma a informar 
os condutores, por exemplo, da 
existência de uma rotunda, ou de 
uma passagem estreita, e com a 
colocação de novos sinais de in-
formação como uma via pública 
sem saída.  

Esta intervenção, explica Al-
berto Costa, “tem como mote a 
implementação do Regulamento 
de Trânsito do Município de San-
to Tirso, construindo e melhoran-
do o sistema de comunicação 
entre a estrada, o condutor e o 
peão”. Por outro lado, “tem, tam-
bém, como objetivo uniformizar 
de forma simples e coerente toda 
a sinalética do concelho”, acres-
centa, enfatizando: “Há medidas 
que são muito simples, mas que 
introduzem melhorias significa-
tivas para os munícipes”.

Ações no terreno
Duas das primeiras freguesias 

alvo do programa foram Monte 
Córdova e Agrela, onde já foram 
colocados novos sinais de trânsi-
to. Com o Plano de Implementa-
ção de Sinalização e Medidas de 
Acalmia de Tráfego em marcha, 
o autarca aponta que o objetivo 
é que as duas primeiras fases 
estejam concluídas até setem-
bro, num investimento a rondar 
os 135 mil euros.

Já a terceira fase, relacionada 
com a implementação de medi-
das de acalmia, surge como uma 
tentativa de minimização dos 
impactos negativos do tráfego, 
através da imposição de uma 
moderação da velocidade e de-
sencorajando o uso excessivo do 
transporte individual motorizado. 
Para isso, será necessário criar 
lombas ou passagens de peões 
sobrelevadas. 

“Nos projetos e obras que a 
Câmara de Santo Tirso está a de-
senvolver, as medidas de acalmia 

já estão a ser incluídas”, garante 
Alberto Costa, referindo que os 
restantes casos serão estudados, 
através do resultado da interse-
ção de dados entre os pedidos 
das juntas de freguesias, as si-
tuações identificadas pelos ser-
viços e o estudo de sinistralidade 
rodoviária do concelho. 

Há medidas 
que são muito 
simples, mas que 
intruduzem melhorias 
significativas para  
os munícipes 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Plano prevê implementação de nova sinalização e medidas de acalmia

Câmara aposta 
na segurança 
rodoviária 

Conquistas
desportivas
distinguidas
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Entre maio e dezembro do 
ano passado, mais de 1500 pes-
soas compraram o cartão An-
dante, título para os transportes 
públicos da Área Metropolitana 
do Porto, para autocarro, me-
tro ou comboio, no Espaço do 
Munícipe da Câmara Municipal. 

O sistema Andante chegou a 
Santo Tirso em maio de 2019, 
com a criação do passe único, 
revolucionando, assim, o siste-
ma de transportes na Área Me-

tropolitana do Porto, nomea-
damente pelo alcance social 
da medida. De acordo com os 
dados do Espaço do Munícipe, 
houve 3619 atendimentos re-
lacionados com este assunto. 
Foram, ainda, vendidos 1507 
cartões Andante, 114 títulos 
ocasionais e 2077 assinaturas 
mensais. 

O número de utilizadores do 
sistema Andante em Santo Tir-
so será, no entanto, bastante 

superior, uma vez que a aquisi-
ção do suporte físico do cartão 
pode ser feita noutros espaços e 
o passe pode ser carregado nas 
lojas payshop, ou no multibanco.

Modalidades
O passe único está dividido 

em duas modalidades. O Andan-
te 3Z, que custa 30 euros por 
mês, é destinado a viagens den-
tro do Município de Santo Tirso, 
ou até três zonas contíguas. Já o 

Andante Metropolitano tem um 
custo de 40 euros e serve para 
viagens entre os 17 municípios 
da Área Metropolitana do Por-
to, designadamente Santo Tir-
so, Arouca, Espinho, Gondomar, 
Maia, Matosinhos, Oliveira de 
Azeméis, Paredes, Porto, Póvoa 
de Varzim, Santa Maria da Fei-
ra, São João da Madeira, Trofa, 
Vale de Cambra, Valongo, Vila 
do Conde e Vila Nova de Gaia.

A par do passe único, os uti-

lizadores dos transportes públi-
cos podem, ainda, adquirir títu-
los ocasionais com preços que 
variam entre os 1,20 euros para 
duas zonas contíguas e os 5,20 
euros para 12 zonas contíguas. 

A taxa de descontos dos ta-
rifários sociais continua a man-
ter-se em vigor, agora aplicada 
sobre os valores da tarifa nor-
mal (30 ou 40 euros), ou seja, 
25, 50 e 60 por cento de des-
conto para grupos específicos.

O Espaço do Munícipe da 
Câmara de Santo Tirso 
registou 33 204 aten-
dimentos durante o 

ano de 2019, quase mais 24 por 
cento do que em 2018. Com uma 
área renovada, fruto de obras de 
requalificação que permitiram 
melhorar as condições de aten-
dimento à população, o índice de 
satisfação é de 4,5, numa escala 
de um a cinco. 

Localizado no edifício da Câ-
mara de Santo Tirso, na Praça 
25 de Abril, o Espaço do Muní-
cipe, antigo Balcão Único, foi re-

qualificado em 2018, com o ob-
jetivo de melhorar e aumentar 
os diversos serviços prestados. 
Os 33 204 atendimentos realiza-
dos no ano passado permitiram 
aos munícipes tratar de assuntos 
relacionados com o urbanismo, 
a ação social, a educação ou a 
proteção civil, num total de mais 
de 30 serviços que estão dispo-
níveis neste equipamento. 

Mas, de acordo com os dados 
estatísticos, são as questões re-
lacionadas com as obras parti-
culares, a ação social escolar e 
refeições e transportes escola-

res, o programa Mimar e a atri-
buição de títulos dos Transportes 
Urbanos de Santo Tirso (TUST) 
os temas que mais conduzem as 
pessoas ao Espaço do Munícipe. 

Na lista dos serviços mais re-
quisitados está também o An-
dante, o título para utilização em 
transportes públicos na Área Me-
tropolitana do Porto e que em 
2019 chegou a Santo Tirso.

 
Avaliação

Nos inquéritos de satisfação 
realizados aos utentes do Espaço 
do Munícipe, a nota final é muito 

positiva: 4,5, numa escala de um 
a cinco. A “Simpatia e Educação” 
e as “Instalações” são os itens 
que maior pontuação recolhem, 
com 4,8. Segue-se o “Rigor na 
Informação Prestada” e a “Efi-
ciência”, ambas com 4,4. 

Com seis balcões de atendi-
mento ao público, duas receções 
e um total de 22 postos de tra-
balho de backoffice, o Espaço 
do Munícipe está a funcionar de 
segunda a quinta-feira das 9h00 
às 17h30, enquanto que à sexta-
-feira está aberto entre as 9h00 
e as 14h00.

O posto da Polícia Mu-
nicipal vai ser trans-
ferido para a Estação 
Ferroviária de San-

to Tirso. As obras de requalif i-
cação do espaço devem estar 
concluídas durante o próximo 
mês de abril, como revelou o 
presidente da autarquia, Alber-
to Costa, durante uma visita ao 
local. “Esta mudança insere-se 
no contrato de subconcessão 
com a Infraestruturas de Por-
tugal (IP) para gestão dos edi-
fícios das estações ferroviárias, 
que tem como objetivo melhorar 
o serviço prestado ao público”, 
explicou.

As obras, no valor de 160 mil 
euros, arrancaram em dezembro 
e, para além da Polícia Muni-
cipal, a Estação Ferroviária de 
Santo Tirso terá ainda um quios-
que e uma confeitaria que serão 
concessionados. 

Estas não são, todavia, as 
primeiras alterações realiza-
das nas estações ferroviárias, 
quer em Santo Tirso, quer em 
Vila das Aves. Numa primeira 
fase, a Câmara Municipal abriu 
espaços anteriormente encer-
rados ou degradados, como as 
casas de banho e as salas de 
espera. “Quisemos, de imedia-
to, garantir condições mínimas 

aos utentes. O próximo passo é 
atrair uma maior dinâmica aos 
espaços”, apontou Alberto Cos-
ta, durante a visita às obras, no 
passado dia 7 de janeiro.

O presidente da Câmara de 
Santo Tirso aproveitou, ainda, 
para destacar o trabalho que o 
Município está a levar a cabo na 
promoção da mobilidade ferro-
viária, lembrando investimentos 
importantes “como a criação do 
shuttle que liga a estação à Cen-
tral de Transportes, a instalação 
de uma estação Pedala junto à 
estação e a construção da Via 
Panorâmica, com uma ciclovia 
dedicada”.

Foi uma das propostas ven-
cedoras do Orçamento Partici-
pativo Jovem (OPJ) e entrou em 
funcionamento a 12 de janeiro 
na Escola Básica e Secundária 
D. Dinis. A Sala Snoezelen, um 
espaço multissensorial destina-
do a pessoas com necessidades 
especiais e com altos níveis de 
ansiedade, foi inaugurada pelo 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Alberto Costa. 

Beatriz Carneiro e Vânia 
Cunha eram alunas do 7º ano 
da Escola Básica da Agrela e 
Vale do Leça quando decidiram 
concorrer ao OPJ de Santo Tirso. 
“Achámos que era uma mais-va-
lia para a comunidade escolar e 
para o concelho, uma vez que se 
trata de um equipamento com 
estímulos para todos os senti-
dos”, defendeu Vânia Cunha, du-
rante a sessão de inauguração. 

Hoje, as duas jovens mos-
tram-se satisfeitas com o resul-
tado final que, inclusivamente 
superou as expetativas: “Esta 
Sala Snoezelen até tem alguns 
elementos a mais do que inicial-

mente pensámos, pelo que ficou 
melhor do que o idealizado”.

Já o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, aproveitou a cerimónia 
de inauguração para felicitar as 
duas jovens, salientando a im-
portância do OPJ para o Muni-
cípio: “Para além de promover a 
cidadania ativa junto dos mais 
jovens, consegue ainda dar pro-
jetos muito relevantes para a co-
munidade, como este que esta-
mos hoje a inaugurar”.

O autarca lembrou ainda que, 
até à data, “a única Sala Snoeze-
len existente no concelho era a 
da Cooperativa de Apoio à Inte-
gração do Deficiente (CAID), que 
tem vindo a fazer um trabalho de 
excelência com alunos de todos 
os ciclos e que já não conseguia 
dar resposta a tantos pedidos, 
pelo que este equipamento é 
mais do que bem-vindo”. 

A nova Sala Snoezelen vai 
beneficiar, não só os alunos da 
Escola Básica e Secundária D. 
Dinis, mas de todos os agrupa-
mentos do concelho.

Atendimentos aumentaram 24 por cento face a 2018

Presidente da Câmara de Santo Tirso visitou obras de requalificação em curso

Espaço multissensorial é destinado a pessoas com necessidades especiais

Na Escola Básica e Secundária D. Dinis está, também, a funcionar, 
desde o início do ano letivo, um novo Centro de Apoio à Apren-
dizagem. O espaço, visitado pelo presidente da Câmara de San-
to Tirso, Alberto Costa, tem como missão dar apoio aos alunos 
com necessidades especiais, nomeadamente ao nível do autis-
mo. Este é o primeiro equipamento do género, destinado a alu-
nos do ensino secundário, a abrir em Santo Tirso. 

“O atendimento à popula-
ção é extremamente impor-
tante e estamos satisfeitos 
com a avaliação positiva 
que tem sido feita do ser-
viço que é prestado pe-
lo Espaço do Munícipe”, 
congratula-se o presiden-
te da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, realçando que o obje-
tivo é sempre “melhorar”, 
de forma a corresponder às 
expectativas. 

APOIO À APRENDIZAGEM

MELHORAR

Cartão Andante com forte adesão

Espaço do Munícipe 
realizou mais de 30 mil 
atendimentos

Município ganha  
Sala Snoezelen

Polícia Municipal 
muda-se para 
estação ferroviária 
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Aliaram o conceito “Do it you-
rself” – “Faça você mesmo” – à 
comodidade de aprender algo de 
novo, sem sair de casa, e criaram 
a Workshoped. Hugo Félix, Dany 
Gomes e Mário Moreira uniram 
esforços e desenvolveram uma 
empresa que oferece workshops 
dentro de caixas. 

Fornecem todos os materiais, 
adicionam as instruções e propor-
cionam experiências. Perceber a 
ciência por detrás das bombas de 
banho, dos sabonetes artesanais 
ou das velas aromáticas, apren-
der truques de encadernação e 
caligrafia, ou aventurar-se no 
mundo dos carimbos, da pintura 
a óleo, ou do stencil. Ao todo, são 
oito ofícios que a empresa con-
vida a explorar através de wor-
kshops que podem ser adquiri-

dos online e entregues em casa.
Hugo Félix tem, garantem Dany 

Gomes e Mário Moreira, “uma ca-
pacidade brutal de gerar ideias” e 
foi com ele que surgiu a Worksho-
ped, em 2017, por pura “carolice”. 
“A empresa onde trabalhava es-
tava a passar por uma crise mui-
to forte e decidi criar esta para 
passar o tempo”, confidencia. O 
sucesso da ideia foi rápido e a 
“aceitação acima do que estava à 
espera”. Depois de um período de 
procura por parceiros de negócio, 
Dany Gomes e Mário Moreira in-
tegraram a empresa, já em 2019. 
“Sempre procurei alguém que gos-
tasse do projeto, soubesse o quão 
difícil era e acrescentasse skills 
que eu não tinha”, explica Hugo. 

Reestruturaram a empresa e as 
caixas. Desenvolveram um web-

site e assumiram “acompanhar 
o projeto em todos os passos”. 
“Quase todos os elementos das 
caixas eram comprados na Chi-
na e achámos que, para ter uma 
visão a longo prazo, era interes-
sante envolver ao máximo Portu-
gal”, alude Dany. Hoje, sediados 
na Fábrica de Santo Thyrso, são 
eles quem montam as caixas, fa-
zem as encomendas e as entre-
gas nos correios. Tratam de todos 
os detalhes e orgulham-se de já 
ter conseguido que cerca de 90 
por cento dos produtos seja ad-
quiridos em Portugal e Espanha. 

Feedback positivo
A aceitação do consumidor 

face à empresa advém muito da 
relação de proximidade que cons-
truíram, formando uma comuni-

dade que sugere, inclusivamen-
te, ideias para novos workshops. 
“Ainda não tivemos ninguém a 
dizer mal”, assegura Félix, acres-
centando: “Estamos a fazer uma 
coisa que nenhum de nós imagi-
nou nas nossas previsões mais 
otimistas”. “Sentimos que é um 
negócio ao qual as pessoas reco-
nhecem valor facilmente, porque 
quando ouvem falar da empresa 
não a esquecem, com um interva-
lo de preços claramente convida-
tivo”, refere, por seu turno, Dany. 
Os preços que variam entre os 19 
e os 39 euros.

Com uma variedade imensa de 
workshops para explorar, o futuro 
passa por diversas vertentes. Criar 
um plano de subscrições, organi-
zar a empresa por ofertas de seg-
mentos e internacionalizar são al-

guns dos objetivos que têm vindo 
a traçar. Ainda assim, a aventura 
por workshops focados na “portu-
galidade” surge como o foco pri-
mordial. Avançar para a pintura de 
azulejo português, a olaria e cen-
trar-se em ícones como o galo de 
Barcelos ou a filigrana são opções 
em cima da mesa. 

Confiantes no futuro risonho 
da Workshoped, assumem que 
passará, indubitavelmente, por 
Santo Tirso. “Nós iniciámos este 
projeto num sítio que queríamos 
muito, a Fábrica de Santo Thyrso, 
e somos gratos pelo esforço que 
toda a gente fez para nos manter 
cá”, reconhece Dany Gomes. Para 
além disso, concluem: “Revemo-
-nos no esforço que a Câmara Mu-
nicipal faz para ir buscar pessoas 
qualificadas para Santo Tirso”.

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

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

/canilmunicipalsantotirso

sáb 
10h30 – 12h00

Os workshops aparecem dentro de caixas e exploram o conceito "Faça você mesmo"

PERFIL

Nome Mário Moreira 

Idade 32

Nome Dany Gomes 

Idade 32

Nome Hugo Félix

Idade 28

O que os define enquanto 
empresários  
“Revemo-nos no perfil de 
pessoas que estão muito 
atentas à disponibilidade 
do mercado e recusamo-nos 
a não tentar. Somos os três 
muito curiosos a aproveitamos 
para poder aprender uns com 
os outros”.

Fórmula para o sucesso  
“Não ter medo de executar. 
Não ter medo de falhar e 
aprender com as falhas. 
Sabemos que há possibilidade 
de o negócio não funcionar, 
tal como há a possibilidade de 
resultar, mas recusamo-nos a 
baixar os braços”.

WORKSHOPED
“Do it yourself”
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É uma das obras do mandato, 
aumentando a qualidade e 
a segurança da circulação 
na Estrada Nacional (EN) 

105 e alterando profundamente a 
imagem de uma das mais impor-
tantes entradas de Santo Tirso. 
O novo Nó de Frádegas foi inau-
gurado a 11 de fevereiro. “Hoje é 
um dia especial para o Município. 
Inauguramos uma das obras mais 
importantes do mandato, cum-
prindo uma reivindicação antiga 
da população de Santo Tirso, de 
transformar e valorizar esta en-
trada da cidade”, realçou o presi-
dente da Câmara, Alberto Costa, 
lembrando a proximidade de dois 
ex-libris: o Mosteiro de S. Bento e 
o Museu Internacional de Escultu-
ra Contemporânea.

Num investimento de 1,9 mi-
lhões de euros, dos quais 600 
mil foram comparticipados pela 
Infraestruturas de Portugal (IP), 
o novo Nó de Frádegas coloca um 
ponto final numa das interseções 
mais problemáticas do Município, 
mas também num processo lento e 
complexo [ver peça ao lado]. 

A EN 105 é uma das principais 
vias que atravessa o concelho, 
sendo um importante eixo rodo-
viário que liga Santo Tirso/Guima-
rães, Santo Tirso/Vale do Ave e a 
saída da A3. Para além das des-
locações casa/emprego, casa/es-
cola ou, simplesmente lazer, esta 
Estrada Nacional é também local 
de passagem diário para vários 
veículos pesados. De acordo com 
dados da IP, estima-se que 22 mil 
viaturas por dia atravessem a EN 
105, nesta zona junto a Frádegas. 

Face ao volume de tráfego, o 
antigo entroncamento, com zona 
de semáforos, provocava longas 
filas de espera e apresentava 
problemas ao nível da segurança 
rodoviária. 

Mudanças
A construção de raiz da nova ro-

tunda, com duas entradas e duas 
saídas de Santo Tirso, altera o pa-
radigma, permitindo que o tráfe-
go possa fluir mais facilmente, ao 
reduzir a acumulação de trânsito 
nas suas entradas. Por outro lado, 

a intervenção na EN 105 envolveu 
ainda uma requalificação que se 
estendeu ao entroncamento com 
a Estrada Regional 319, substituin-
do a antiga ponte de Frádegas por 
uma nova, também com duas fai-
xas de rodagem em cada sentido. 
“A partir de agora, é possível cir-
cular com maior segurança rodo-
viária, maior celeridade e maior 
conforto”, evidenciou Alberto Cos-
ta, durante a cerimónia de inaugu-
ração, lembrando que o objetivo 
deste tipo de obras é “aumentar a 
qualidade de vida da população”.  

A importância desta interven-
ção foi, também, valorizada pelo 
presidente da União de Freguesias 
de Santo Tirso, Couto (Sta. Cristina 
e S. Miguel) e Burgães, Jorge Go-
mes. “Esta é, efetivamente, uma 
obra para todos, que vem benefi-
ciar não só todo o concelho, mas 
também os municípios vizinhos”, 
defendeu.

Em representação da Infraes-
truturas de Portugal, o vice-pre-
sidente José Serrano Gordo agra-
deceu a colaboração do Município 
de Santo Tirso, realçando que a 
obra foi “resultado de um longo 
processo que, mais importante 
que tudo, foi concluído de forma 
exemplar”.

Eixo prioritário
Numa empreitada que teve em 

conta as questões paisagísticas e 
de circulação pedonal, dada a sua 
proximidade com o Parque do Ri-
beiro do Matadouro, a reformula-
ção do Nó de Frádegas respeita, 
como fez notar o presidente da Câ-
mara de Santo Tirso, os princípios 
estabelecidos no Plano Municipal 
de Mobilidade. 

“A mobilidade é um eixo priori-
tário para o executivo camarário, 
uma vez que é sinónimo de coesão 
territorial”, aludiu Alberto Costa, 
acrescentando: “Este projeto está 
integrado numa ampla estratégia 
da autarquia em beneficiar vias 
por todo o concelho e é neste con-
texto que a Câmara de Santo Tirso 
tem em curso um plano no valor 
de 3,5 milhões de euros para pa-
vimentações, que inclui todas as 
freguesias do Município”. 

A reformulação do Nó de Frádegas 
esteve longe de ser um processo sim-
ples e durou bem mais do que uma 
década, apesar das constantes rei-
vindicações realizadas pela Câmara 
de Santo Tirso e pela população, jun-
to de diferentes governos.

A EN 105 é da responsabilidade 
da Infraestruturas de Portugal (IP), a 
quem compete, por concessão, finan-
ciar, explorar e requalificar as vias que 
integram a Rede Rodoviária Nacional. 
Em 2019, foram dados os primeiros 
passos para a solução dos constran-
gimentos de trânsito neste entronca-
mento da EN 105. Em fevereiro des-
se ano, a antiga Estradas de Portugal 
(EP), atual IP, celebrou um protocolo 
com o Município de Santo Tirso, tendo 
em vista a execução da empreitada de 
“Remodelação do Nó da Variante à EN 
105”, num investimento de quase dois 
milhões de euros. A solução da altura 
passava pela construção de uma ro-
tunda desnivelada, ou seja, na parte 
superior a variante em viaduto e na 
parte inferior a rotunda desnivelada 
com acessos à variante, à EN 105 e à 
cidade de Santo Tirso.

Neste protocolo, competia à Câmara 
Municipal suportar os custos referen-
tes à aquisição de terrenos que iriam 
ser englobados na empreitada, bem 
como a demolição de duas casas. Nes-
te processo, a autarquia investiu cerca 
de 500 mil euros.

Só dois anos mais tarde, a 16 de 
junho de 2011, é que o Conselho de 

Administração da EP aprova a deci-
são de abrir o concurso público para 
a contratação da empreitada “EN 105 
– Remodelação do Nó da Variante de 
Santo Tirso – Ponte de Frádegas”. A 
22 de junho, um dia após a tomada 
de posse do Governo da coligação 
PSD/CDS-PP liderado por Pedro Pas-
sos Coelho, o anúncio da abertura do 
concurso é publicado em Diário da Re-
pública. Contudo, o processo é trava-
do e o investimento é colocado numa 
gaveta, sem solução à vista.

Negociações
Face à situação, e em virtude do in-

vestimento já realizado pela Câmara 
de Santo Tirso, surgem ameaças de 
um processo contra o Estado. As con-
versações entre o Município e a IP são 
retomadas em 2015, já com António 
Costa como primeiro-ministro. Como 
recorda o presidente da autarquia, Al-
berto Costa, que durante esse período 
tinha o pelouro da Mobilidade, “o pro-
cesso exigiu uma longa negociação e 
um diálogo permanente com a Infraes-
truturas de Portugal”.

E para que a obra se realizasse, teve 
de haver cedências. Em julho de 2017, 
a Câmara de Santo Tirso e a IP assi-
nam um segundo protocolo de cola-
boração, com uma nova solução para 
a EN 105, envolvendo a construção de 
uma rotunda de raiz, bem como a subs-
tituição da antiga ponte de Frádegas, 
num investimento estimado em 1,2 mi-
lhões de euros. Neste acordo com a IP, 
foi também possível incluir a requalifi-
cação do Nó do Barreiro, em S. Tomé 
de Negrelos, outro dos pontos negros 
na EN 105. 

O primeiro concurso público para a 
requalificação do Nó de Frádegas aca-
bou por não ter concorrentes, tendo 
sido necessária uma revisão do cader-
no de encargos e de valores. O aviso 
foi publicado em Diário da República 
em dezembro de 2017.

As obras arrancaram em novembro 
de 2018. A 11 de fevereiro, o novo Nó 
de Frádegas foi inaugurado.

Inauguração decorreu a 11 de fevereiro

Nova rotunda por onde passam diariamente cerca de 22 mil veículos

A mobilidade é um 
eixo prioritário para o 
executivo camarário, 
uma vez que é sinónimo 
de coesão territorial 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Novo Nó de Frádegas 
melhora fluidez de trânsito Uma reivindicação com mais de uma década

2009   
Câmara de Santo 
Tirso e Estradas  
de Portugal assinam 
protocolo para 
“Remodelação  
do Nó da Variante  
à EN 105”

2015   
Negociações 
entre a 
Infraestruturas 
de Portugal e 
a Câmara de 
Santo Tirso são 
retomadas

2017   
É lançado um 
concurso público 
para construção 
de uma rotunda 
e reformulação 
total até ao 
entroncamento 
com a ER 319 

2018   
Dá-se início  
aos trabalhos  
de reformulação  
do Nó de 
Frádegas

2020   
Inauguração 
do novo  
Nó de Frádegas

2011   
É lançado o  
concurso público  
para desenvolvimento  
da empreitada junto  
ao Nó de Frádegas.
Obra e investimento 
são travados pelo 
Governo PSD/CDS-PP, 
liderado por Pedro 
Passos Coelho
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E stão concluídas as obras 
de requalificação da Ave-
nida Manuel Dias Ma-
chado, em Vila Nova do 

Campo, que representaram um 
investimento de 1,2 milhões de 
euros. A inauguração aconteceu 
a 18 de janeiro e a freguesia con-
ta, agora, com um centro cívico 
completamente reformulado.

“Ao fim de mais de uma dé-
cada de reivindicações e de im-
passe, estamos orgulhosamen-
te a inaugurar a requalificação 
de toda a extensão da Avenida 
Manuel Dias Machado e ainda a 
Avenida Comendador Abílio Fer-
reira de Oliveira”, congratulou-se 
o presidente da Câmara de San-
to Tirso, Alberto Costa, durante 
a cerimónia que marcou a con-
clusão da obra.

Inserida no Plano de Mobilida-
de e Requalificação dos Espaços 
Urbanos do Município, a inter-
venção deu origem à criação de 
um novo centro cívico “com van-
tagens ao nível da melhoria das 
acessibilidades, mas, sobretu-
do, devolvendo o espaço público 
aos peões e possibilitando que 
as pessoas circulem com maior 
segurança”, explicou o autarca.

Já o presidente da Junta de 
Freguesia de Vila Nova do Cam-
po, Marco Cunha, congratulou-se 
com o “encerramento de um ci-
clo”. “É com enorme satisfação 

que damos por terminada a re-
qualificação urbana deste centro 
de S. Martinho, que serve não só 
as três povoações de Vila Nova 
do Campo, como das localida-
des vizinhas de fora do conce-
lho”, adiantou.

Ao todo, a Câmara Munici-
pal investiu 1,2 milhões de eu-
ros nas três fases da obra, cuja 
requalificação incluiu não só 
a reformulação do arruamento 
existente, como a reabilitação 
da rede de drenagem de águas 

pluviais, a execução de nova 
rede elétrica, com luminárias 
LED, e o melhoramento do or-
denamento de trânsito.

“Nós olhamos para o Municí-
pio como um todo”, sublinhou 
Alberto Costa, garantindo que 

“obras como esta resultam de 
um trabalho de proximidade 
com as juntas de freguesia que 
só tem sido conseguido através 
de um diálogo constante e da 
confiança depositada em todos 
os presidentes de Junta”.

Já estão em curso as obras de 
requalificação do Complexo Ha-
bitacional da Palmeira, no âmbi-
to das intervenções que a Câma-
ra de Santo Tirso está a realizar 
nos vários empreendimentos mu-
nicipais. O presidente da autar-
quia, Alberto Costa, esteve no 
terreno a visitar os trabalhos.

Num investimento a rondar os 
175 mil euros, a obra vai contem-
plar diversas intervenções. “O 
principal objetivo é proporcio-
nar um maior conforto térmico 
aos moradores, melhorando as 
condições de habitabilidade e a 

qualidade de vida”, referiu Alber-
to Costa, considerando que este 
é “um investimento sustentável”, 
em benefício dos moradores e 
do ambiente.

Durante a visita, que decorreu 
a 14 de janeiro, o presidente da 
Câmara de Santo Tirso realçou 
que a autarquia está “empenha-
da em apostar na regeneração 
urbana, de modo a beneficiar 
os edifícios municipais, tendo 
em conta o conforto, a eficiência 
energética e a sustentabilidade 
ambiental”. “Estamos a falar de 
um valor total que ascende aos 

quatro milhões de euros e que 
irá ter grande impacto na vida de 
todas as famílias, não só ao ní-
vel da melhoria das condições de 
habitabilidade, mas também de 
redução do custo da fatura ener-
gética”, explicou Alberto Costa.

Os trabalhos incluem a aplica-
ção de reboco térmico nas pare-
des exteriores, a substituição de 
chapas de fibrocimento da co-
bertura e das caixilharias exis-
tentes por PVC com vidro duplo, 
assim como a substituição do 
esquentador existente por uma 
bomba de calor.

Avenida Manuel Dias Machado está totalmente requalificada

Melhoria das condições de habitabilidade é um dos objetivos

SANTO TIRSO
TEM ARTE

CARLOS CRUZ-DIEZ
INDUÇÃO DO AMARELO 

Azulejo e betão, 2001

Requalificação concluída 
em Vila Nova do Campo

Casas municipais da Palmeira requalificadas
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Analisar e debater temáticas rele-
vantes para os projetos educativos do 
concelho foi o grande objetivo do Fó-
rum Educa que, este ano, assinalou a 
sua a quarta edição. Nos dias 14 e 15 de 
fevereiro, no Centro Cultural Municipal 
de Vila das Aves e no Agrupamento de 
Escolas D. Afonso Henriques, a discus-
são centrou-se na “Aprendizagem para 
todos: os desafios da inclusão”. 

Contando com a participação de 
cerca de 200 professores e educado-
res, a quarta edição do Fórum Educa 
foi realizada em parceria entre a Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, o Cen-
tro de Formação Sebastião da Gama e 
o Agrupamento de Escolas D. Afonso 
Henriques. 

Na sessão de abertura, o presidente 
da autarquia, Alberto Costa, enalteceu 
a importância deste tipo de encontros, 
uma vez que servem de “momento de 
reflexão sobre a metodologia de ensino 
dos docentes, de troca de conhecimen-
tos e experiências e partilha de boas 
páticas”. “Não é só importante termos 
infraestruturas escolares de qualidade. 
Também é fundamental termos profes-
sores e educadores capazes e informa-
dos, que contribuam para o sucesso 
escolar dos alunos”, apontou.

Tendo em conta o tema do Fórum 
Educa deste ano, o autarca recordou 
que “a responsabilização social deve 
ser uma preocupação de todos”. E, 
como exemplo, Alberto Costa enume-
rou algumas das medidas que a Câ-
mara de Santo Tirso tem colocado no 
terreno para promover a inclusão. En-
tre elas, o facto da autarquia ter sido, 
pela primeira vez, uma das 11 a nível 
nacional reconhecida pelo Instituto de 
Emprego e Formação Profissional com 
o selo “Marca Entidade Empregadora 
Inclusiva”. 

Os dois dias do Fórum Educa fica-
ram, ainda, marcados pela realização 
de mesas redondas e conferências, bem 
como oficinas que abrangeram temas 
como a musicoterapia enquanto estra-
tégia de inclusão, o desenvolvimento 
de projetos de robótica, a proteção de 
dados e a cibersegurança, ou o desen-
volvimento de estratégias metodológi-
cas de ensino artístico.

Santo Tirso está entre os Municí-
pios portugueses com um dos 
melhores rácios de ecopontos 
por habitante. A Câmara Muni-

cipal e a Resinorte reforçaram a rede 
de equipamentos de recolha seletiva, 
de forma a incentivar a reciclagem. 
Atualmente, o Município tem um eco-
ponto por 199 habitantes.   

Durante o mês de janeiro, foram ins-
talados 40 novos ecopontos espalha-
dos por todas as freguesias do con-
celho. A medida surge no âmbito do 
processo de reforço de contentoriza-
ção da recolha seletiva, numa parceria 
com a Resinorte. Aos 306 ecopontos 
já existentes no concelho somam-se 
mais 40 que foram instalados em lo-
cais onde foi detetada a necessidade.

O objetivo, garante o presidente da 

Câmara Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, é “aumentar o número de 
ecopontos espalhados pelo Município, 
de modo a diminuir a distância que a 
população tem de percorrer para de-
positar os resíduos e estimular, assim, 
a reciclagem”.

Só em 2019, em Santo Tirso foram 
depositados nos ecopontos mais de 
1200 toneladas de vidro, cerca de 900 
toneladas de pilhas, 600 toneladas de 
papel e 500 toneladas de embalagens. 
O autarca defende que “os números 
são muito positivos”, mas assegura 
que o objetivo é “que a população se 
empenhe, cada vez mais, na recicla-
gem e que Santo Tirso se consolide, 
como um Município onde a sustenta-
bilidade ambiental se sente nas várias 
vertentes”.

O Estudo Nacional so-
bre a Violência no Na-
moro 2020, realizado 
pela União de Mulheres 

Alternativa e Resposta (UMAR) 
com o apoio da Secretaria de Es-
tado para a Cidadania e a Igual-
dade, revela que 58 por cento 
dos jovens reportaram já ter so-
frido pelo menos uma forma de 
violência por parte de um atual 
ou ex-companheiro. O estudo re-
fere também que 67 por cento 
dos jovens considera como na-
tural algum dos comportamen-
tos de violência e aponta para 

a elevada prevalência da violên-
cia psicológica, exercida através 
das redes sociais ou em atitudes 
de controlo (sobre o vestuário, 
hábitos de convívio ou outros 
comportamentos).

Tendo em conta esta realida-
de, a Câmara Municipal e a Rede 
Social de Santo Tirso promove-
ram, a 10 de fevereiro, a apre-
sentação da peça «Marcas Vio-
lentas – Porque Namorar não é 
Magoar”, dirigida aos jovens do 
concelho maiores de 14 anos e 
que decorreu na Fábrica de San-
to Thyrso. “Este tipo de campa-

nhas, de prevenção e combate à 
violência, são muito importantes, 
até para sensibilizar os jovens de 
que não devem ter vergonha de 
denunciar esses atos”, defende 
o presidente da autarquia, Al-
berto Costa.

A peça de teatro pretendeu 
dar visibilidade à problemática 
da violência no namoro e sen-
sibilizar para o combate da sua 
prática e aceitação. Da autoria 
de David Carronha e com en-
cenação de Alberto de Sousa e 
Ricardo Figueira, «Marcas Vio-
lentas – Porque Namorar não 

é Magoar” conta a história de 
Leonor, Duarte e Madalena. Três 
adolescentes levados ao limite 
em experiências que marcaram a 
forma de ver o mundo. Histórias 
distintas com traços comuns de 
relacionamentos que começaram 
por ser contos de fadas e se tor-
naram num pesadelo que mudou 
as suas vidas e as daqueles que 
os rodeiam. 

Ainda de acordo com os últi-
mos dados estatísticos disponí-
veis, só no ano de 2019, a PSP 
recebeu 2100 denúncias de ca-
sos de violência no namoro.

Na data em que se assinalou o 
Dia da Internet Segura, a 11 de fe-
vereiro, a Comissão Europeia rei-
terou o seu forte empenhamento 
em tornar a Internet mais segura, 
com uma atenção particular às 
crianças, assumindo esta como 
uma prioridade da União Euro-
peia na transição para a nova era 
digital. Em Santo Tirso, o proble-
ma é reconhecido há vários anos 
e é neste contexto que a Câmara 
Municipal tem vindo a organizar 
várias sessões de esclarecimento 
junto dos alunos do concelho, dos 
professores e dos encarregados 

de educação. 
As ações deste ano decorre-

ram entre os dias 5 e 7 de feve-
reiro, envolvendo cerca de seis 
centenas de alunos de diferen-
tes estabelecimentos de ensino, 
com níveis de escolaridade entre 
o quarto e o 10º anos, bem como 
diversas entidades – GNR, PSP, 
Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima (APAV) – e especialistas 
na área, como Luís Borges Gou-
veia, da Faculdade de Ciência e 
Tecnologia da Universidade Fer-
nando Pessoa, ou o professor Cel-
so Fernandes.

O objetivo destas ações é in-
centivar os jovens em idade esco-
lar a aceder à internet de forma 
segura, promovendo experiências 
online ativas mais esclarecidas e 
conscientes de forma a preservar 
a privacidade de cada um.

Sessão na Biblioteca
Mas porque os professores e 

os encarregados de educação 
também podem ter um papel ati-
vo nesta sensibilização, uma das 
ações de esclarecimento foi aber-
ta a toda a comunidade.  A ses-
são decorreu na Biblioteca Muni-

cipal de Santo Tirso, no dia 6 de 
fevereiro, contando com a parti-
cipação de Luís Borges Gouveia 
e da vereadora da Educação, Síl-
via Tavares.

De acordo com os últimos da-
dos divulgados pela Microsoft, 
o Índice de Cidadania Digital – 
um meio de medir o tom das in-
terações online – situa-se nos 70 
por cento, o que significa a maior 
classificação de falta de civilidade 
desde o início deste estudo, em 
2016. O mesmo estudo revela que 
tendências como dor emocional e 
psicológica, e consequências ne-

gativas decorrentes da exposição 
a riscos online também aumenta-
ram significativamente. Quanto 
menor a classificação do índice 
(numa escala de 0 a 100), menor 
a exposição de risco das pessoas 
pesquisadas e maior o nível per-
cebido de cidadania entre as pes-
soas. O Índice de Cidadania Di-
gital é baseado numa pesquisa 
concluída em maio de 2019 para 
avaliar as atitudes e perceções 
de adolescentes entre os 13 e os 
17 anos e adultos entre os 18 e 
os 74 anos em 25 países sobre o 
atual estado da cidadania digital.

Quarenta novos ecopontos foram colocados em todas as freguesias do concelho

Peça de teatro sensibiliza para combate à violência no namoro

Campanhas de 
prevenção e combate 
à violência, são muito 
importantes, até para 
sensibilizar os jovens 
de que não devem 
ter vergonha de 
denunciar esses  
atos 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

1200 
TONELADAS DE VIDRO

900 
TONELADAS DE PILHAS 

600 
TONELADAS DE PAPEL 

500 
TONELADAS DE EMBALAGENS

Ecopontos cada 
vez mais perto 
das pessoas

Namorar não é magoar!

Aceder à Internet: Só de forma segura

Fórum Educa 
debate desafios
da inclusão
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C om as inscrições esgotadas, 
o Santo Tirso Ultra Trilhos 
(STUT) decorreu no fim de 
semana de 15 e 16 de feve-

reiro, comprovando que é uma das 
grandes provas de corrida de mon-
tanha a nível nacional. Promovido 
pela Câmara Municipal, em parceria 
com o Núcleo Associativo de Santo 
Tirso – NAST, a sexta edição STUT 
contou com a participação de figu-
ras nacionais, entre os quais André 
Rodrigues, tetracampeão nacional 
de Ultra Trail, Marisa Vieira, também 
ela atleta da seleção nacional, que 
se sagrou recentemente vice-cam-

peã nacional de Ultra Trail, Bruno 
Silva, vice-campeão da modalidade, 
e Mário Elson, campeão nacional de 
skyrunning e vice-campeão nacional 
de Ultra Trail por equipas.

O STUT é composto por três pro-
vas de caráter competitivo, com par-
tida e chegada na Fábrica de Santo 
Thyrso, com exceção do trail curto, 
com saída do Carvalhal de Valinhas; 
50, 30 e 18 quilómetros. Houve ain-
da uma caminhada de 10 quilóme-
tros. No dia 15 de fevereiro, com uma 
vertente educacional, realizou-se um 
trail dirigido a crianças e jovens,  que 
teve lugar no Parque Urbano de Geão.

Trilhos de Santo Tirso atraem milhares de atletas
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J á foi apresentado publicamen-
te o f ilme “Sculp” (“Escultura”), 
rodado no Museu Internacional 
de Escultura Contemporânea 

(MIEC), em Santo Tirso. A longa me-
tragem do cineasta Joaquim Pavão 
deverá chegar às salas de cinema 
em fevereiro do próximo ano. “É 
um filme de caráter artístico, mas 
também de f icção científ ica” que, 
ainda segundo o realizador, pre-
tende ser “um salto em frente na 
tecnologia”. 

“É um grande privilégio para 
Santo Tirso o facto do Museu In-
ternacional de Escultura Contempo-
râneo ser reconhecido como o pal-
co principal para a rodagem de um 
filme que, desta forma, irá eterni-
zar e projetar o nosso património”, 
enaltece o presidente da Câmara 
Municipal, Alberto Costa.  

“Sculp” decorre num mundo pós-
-capitalismo em que há hora para 
tudo, desde nascer a morrer. Fil-
mada em Santo Tirso, a longa me-
tragem explora as pedras basila-
res da vida a partir das esculturas 
do MIEC, pretendendo, dessa for-
ma, “interrogar o presente e o fu-

turo, falar sobre a problemática do 
que é um sistema livre, de que for-
ma é que este 'admirável mundo 
novo' em que vivemos e nos sen-
timos cada vez melhor e, ao mes-
mo tempo, para onde é que ele nos 
leva quando não consegue encon-
trar o equilíbrio”.   

“Trata-se de um filme que foi tra-
balhado fotografia a fotografia, não 
há uma espécie de pós-produção 
normal para cinema (…), criando 
com isso uma textura com relevo e 
com algumas especificidades que 
acho que se vão sentir e que da-
rão a quem o vê a certeza de ha-
ver algo ali de diferente”, descreve 
Joaquim Pavão.

Hora marcada
Para dar corpo à história, o ima-

ginário do autor mostra que “um 
dos possíveis locais é uma espécie 
de sistema passado no futuro”, cuja 
razão de ser é dar “resposta a to-
dos os problemas, como a fome ou 
a guerra”, mas que também trans-
forma quem nele vive, tornando-
-os “órfãos da capacidade de fazer, 
pensar e ser livre”.

“É num mundo pós-capitalismo, 
onde ninguém tem nada, onde não 
há vontade de consumir, onde to-
dos se vestem de igual e habitam 
estruturas comuns, onde tudo é 
impessoal e em que cada um tem 
uma espécie de 'GPS', que diz 
tudo sobre nós, mas que não nos 
dá qualquer espécie de escapató-
ria”, explicou o realizador à Agên-
cia Lusa.

E numa história em que “da vida 
à morte, tudo tem hora marcada”, 
e que o cineasta classifica como 
“de uma vida extremamente confor-
tável”, o lado mais obscuro surge 
do próprio sistema que, ao “injetar 
mensagens durante o sono às per-
sonagens, procura corrompê-las, 
levando-as a optar pela saída, para 
um deserto, numa outra sociedade 
onde nada existe”.

Com a apresentação pública de 
“Sculp” no MIEC, a 7 de fevereiro, 
inaugurou-se, também, a exposição 
“Projeto Sculp Sonhos”. A mostra, 
que esteve patente no Museu até 
ao dia 1 de março, incluiu todos os 
figurinos utilizados, bem como uma 
seleção de “artboard” do filme.

“I love Satie” é o nome do re-
cital que Joana Gama levou ao 
Centro Cultural Municipal de 
Vila das Aves, a 17 de janeiro. 
Com desenho de luz de Frederi-
co Rompante e uma duração de, 
aproximadamente, 60 minutos, o 
espetáculo surgiu como forma de 
intercalar a obra multifacetada 
do compositor francês Erik Sa-
tie com a de compositores que o 
seguiram na exploração do som 
sem constrangimentos estéticos 
ou formais.

Neste recital, que foi recen-
temente editado no disco “Ar-
cueil” (co-edição Miasove/Boca), 
as obras de Satie – que convo-
cam ambientes solenes, melan-
cólicos e até dançantes – con-
vivem com as de Marco Franco, 
Federico Mompou, Morton Feld-
man, John Cage e Vítor Rua, num 
delicado jogo de afinidades.

Também nos dias 16 e 17 de ja-
neiro, Joana Gama juntou as his-
tórias ao piano para um conjunto 
de sessões destinadas ao públi-

co escolar a que chamou “Eu gos-
to muito do senhor Satie”.

Joana Gama tocou a solo, em 
2018, no Panteão Nacional no 
âmbito do Festival Rescaldo e 
apresentou a obra “Vexations”, 
de Erik Satie, durante 14 horas 
na Fundação Calouste Gulben-
kian no Festival Pianomania!. 
Em maio de 2019, lançou o disco 
“Travels in my homeland”, fruto 
do trabalho desenvolvido no âm-
bito do seu doutoramento. “Ar-
cueil” é o seu mais recente disco.

Ligação a Vila das Aves
Com ligações familiares a Vila 

das Aves, Joana Gama nasceu 
em 1983 e é natural de Braga. 
Enquanto pianista, desdobra em 
múltiplos projetos, quer a solo, 
quer em colaborações, nas áreas 
do cinema, da dança (nomeada-
mente com os coreógrafos Vic-
tor Hugo Pontes e Tânia Carva-
lho), do teatro, da fotografia e 
da música. 

Em 2017 defendeu a tese de 
doutoramento “Estudos Inter-

pretativos sobre música portu-
guesa contemporânea para pia-
no: o caso particular da música 
evocativa de elementos culturais 
portugueses” na Universidade 
de Évora. 

Desde 2013, tem um duo 
de piano eletrónica com Luís 
Fernandes, com quem editou 
“Quest” (2014), “Harmonies” 
(2016, com Ricardo Jacinto), 
“At the still point of the turning 
world” (2018, com Orquestra de 
Guimarães).

A escultura “Tirsa” é uma 
homenagem de Robert 
Schad ao nome da cida-
de de Santo Tirso e é a 

obra mais recente do acervo do 
Museu Internacional de Escultu-
ra Contemporânea que, a partir 
de agora, passa a contar com 57 
peças ao ar livre. “Quando me 
desafiaram a instalar uma peça 
em Santo Tirso, considerei que 
deveria estar relacionada com a 
cidade e por isso o nome «Tirsa», 
justifica Robert Schad, o autor da 
Cruz Alta de 34 metros do San-
tuário de Fátima. 

Instalada junto à Fábrica de 
Santo Thyrso, a mais recente 
obra do Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea é tam-
bém reflexo da inspiração do ar-
tista na antiga unidade têxtil. A 
forte estrutura metálica com 4,5 
metros de altura e 1,2 metros de 
largura surge em “diálogo” com 
um dos mais icónicos elementos 
arquitetónicos da antiga Fábri-
ca de Fiação e Tecidos de Santo 
Tirso: a chaminé. “Esta escultu-
ra não é uma peça de decora-
ção. Através dela, pretende-se 
criar um ambiente de força e de 

energia, num momento em que 
foi apanhada pelo vento e que 
está, agora, numa postura de ob-
servação”, explica Robert Schad.  

“Bailado”
“Tirsa” é composta por linhas 

que se agregam e fragmentam 
em conveniências fluídas e er-
ráticas, desenhando percursos 
marcados por interseções, infle-
xões, novos caminhos e sentidos 
que sugerem passagens e mo-
mentos, formalizando uma di-
mensão intemporal. A peça, de 
forte depuração formal, assume 

uma métrica coreografada, es-
truturando uma linguagem que 
desenvolve um sistema no qual 
a prática artística é, fundamen-
talmente, entendida como com-
posição, como se de um bailado 
se tratasse, assumindo um equi-
líbrio desafiante e improvável, 
transmitindo um ritmo intenso 
que incorpora uma dimensão es-
piritual, alicerçada em referên-
cias patrimoniais e identitárias 
de grande significado histórico.

Construída em aço corten ma-
ciço, a ideia do escultor foi criar 
“uma perspetiva de leveza”. Para 

isso, acrescenta Robert Schad, 
“foi necessário criar uma peça 
maciça que desse peso à leveza”.  
Metaforicamente, “Tirsa” aborda 
o lapso temporal que medeia en-
tre a perceção visual e a confor-
mação da realidade. Um tempo 
indeterminado, simbólico, que 
não pode ser medido senão pela 
sua qualidade. 

Esta não é a primeira vez que 
Robert Schad está em Santo Tir-
so. Em 2017, o Museu Interna-
cional de Escultura Contemporâ-
nea acolheu a exposição “Entre 
o Tempo” da autoria do artista.  

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

A escultura com 4,5 metros de altura surge em “diálogo” com a chaminé da Fábrica de Santo Thyrso

QUEM É JOAQUIM PAVÃO?

Joaquim Pavão é o realizador da curta-metragem "An-
tes que a noite venha - Falas de Antígona", que con-
quistou quatro prémios em dezembro de 2018 nos Red 
Carpet Film Awards, em Nova Iorque, entre os quais 
os de melhor atriz (Isabel Fernandes Pinto) e de me-
lhor cinematografia (José Oliveira).

2018 — (IN)utilidades 
2017 — Antes que a Noite Venha - Falas de Antígona
2017 — Drama (videoclip) 
2015 — Slan Luz (videoclip) 
2014 — Miragem
2013 — Onde o Céu é a Terra que Pisamos 
2012 — O Elefante Vaidoso 
2012 — Threads of Time 
2011 — Alboi - Um canto de Mundo

O MIEC é composto por 57 es-
culturas dispersas por seis po-
los da cidade, numa ideia que 
partiu do escultor já falecido 
Alberto Carneiro. Hoje, há 56 
escultores nacionais e inter-
nacionais pelas ruas de San-
to Tirso, desde o artista belga 
Paul Van Hoeydonck, que tem 
uma obra sua na lua, até no-
mes como Pedro Cabrita Reis, 
Fernanda Fragateiro, Júlio Le 
Parc, Fernando Casás e Carlos 
Criz Diez. Em 21 de maio de 
2016, o MIEC “ganhou” a sua 
sede, resultado de um proje-
to que juntou os dois prémios 
Pritzker portugueses, os ar-
quitetos Álvaro Siza e Eduar-
do Souto de Moura.
Atualmente, o Museu Interna-
cional de Escultura Contempo-
rânea é visitado por milhares 
de visitantes, todos os anos, 
dos quatro cantos do mundo.

O MUSEU

MIEC fica eternizado em filme

Joana Gama homenageia Erik Satie 

“Tirsa” 
é a nova peça 
do MIEC 
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CRIARCRIAR



Cresceu em Fontiscos, a des-
montar brinquedos e a questio-
nar a relação da física com o que 
o rodeava. Vítor Hugo Carneiro 
tem 30 anos, os títulos de Pro-
fessor Universitário e Investiga-
dor no currículo e a firme convic-
ção de que a ciência não é uma 
coisa “estratosférica”. 

Por que é que um carro se 
move? Por que razão um vidro 
se parte? Por que é que as coi-
sas funcionam de determinada 
maneira? A curiosidade em res-
ponder a pequenos problemas 
do dia-a-dia é algo que, ainda 
hoje, satisfaz Vítor Hugo Carnei-
ro. É assim desde criança, quan-
do “desmontava peças, para vol-
tar a montar e ver o milagre de 
as ver funcionar, mesmo quando 
sobravam algumas”.

Aos 30 anos, vive num pata-
mar que muitos julgam inalcan-
çável e para o qual se habituou 
a olhar com a banalidade da roti-
na. É professor convidado no De-
partamento de Engenharia Mecâ-
nica da Universidade do Minho 
e, há quatro anos, divide o tem-
po entre as funções de docente 
e investigador.

A terminar o doutoramento em 
Engenharia Mecânica, acredita 
que a maior parte das pessoas 
não sabe que é possível “entrar 
no mundo da ciência e da inves-
tigação”. “Acham que a ciência é 
uma coisa estratosférica”, brin-
ca, “mas toda a gente que seja 
minimamente curiosa pode en-
veredar por essa área e ter su-
cesso”, garante.

Conhecimento
Vítor Hugo Carneiro chegou 

à Universidade do Minho para a 
licenciatura, com mestrado inte-
grado, em Engenharia Mecâni-
ca. Sabia que queria enveredar 
por um ramo ligado à engenha-
ria, mas não tinha decidido qual: 
“Nunca tive muita queda para a 
informática, por isso, essa es-
tava excluída. Civil também não 
me entusiasmava e, então, de-
cidi seguir mecânica”. O espírito 
curioso conteve o entusiamo nos 
primeiros anos, muito mais liga-

do a ciências exatas, “com pou-
ca abertura para ser original”. 
“Só nos últimos anos, quando 
começámos a entrar em áreas 
mais subjetivas, nas quais po-
demos contribuir com alguma 
originalidade, é que o meu inte-
resse foi despertando e aumen-
tando a curiosidade que sentia 
enquanto era miúdo”, recorda. 
Tinha 22 anos quando aceitou o 
primeiro desafio de se associar a 
um trabalho de investigação pro-
posto por um professor. A quali-
dade do que foi desenvolvendo 
depressa chamou à atenção e a 
oportunidade de exercer funções 
de professor surgiu. Hoje, garan-
te não querer perder “a estale-
ca e flexibilidade para lecionar 
conteúdos” aos que, como ele, 
chegam à universidade “extre-
mamente curiosos”.

A pouca diferença de idades 
entre si e os alunos não é algo 
com que se amedronte, até por-
que sabe que “há uma separação 
clara e um respeito que se cria 
nas aulas com base no conheci-
mento”. E quando os alunos são 
mais velhos? “Não há estranhe-
za”, garante, “pelo contrário, te-
nho um grande respeito por es-
sas pessoas, porque fazem um 
grande esforço para cá estar e 
são muito dedicadas”.

Dedicação e esforço
“Pensem num material mui-

to rígido que não absorve vibra-
ções. Um aço duro. Agora, numa 
esponja que, em geral, as pes-
soas têm a perceção de que é 
boa para absorver vibrações, 
mas é muito mole. O objetivo 
da minha investigação é combi-
nar as duas coisas e desenvol-
ver este tipo de materiais para 
serem aplicados em comboios 
na ferrovia”, explica.

Não nega que viver entre as 
duas vertentes profissionais im-
plica “bastante dedicação e es-
forço”, mas, pelo menos para já, 
não pensa em abandonar nenhu-
ma delas. O objetivo, agora, é 
evoluir e dar a outros as opor-
tunidades que lhe foram dadas. 
“Até agora, outras pessoas con-
trataram a minha especialidade 
e deram-me a oportunidade de 
fazer um doutoramento, agora é 
a minha vez de recorrer a finan-
ciamento com as minhas ideias 
e a dar a possibilidade a outras 
pessoas de serem investigado-
res e tirarem o seu doutoramen-
to”, sublinha Vítor Hugo Carneiro.

A ligação a Santo Tirso, essa, 
mantém-se próxima e genuína. 
“É uma terra com a dimensão 
exata para se ganhar bons va-
lores. Estamos perto de grandes 
centros tecnológicos, mas tam-
bém estamos protegidos de cer-
tas adversidades que as grandes 
metrópoles têm”, defende. É um 
“bom sítio para crescer”, garan-
te, “para educar com valores que 
aumentam as probabilidades de 
se ser uma criança e um adul-
to feliz”.

O Centro Cultural Mu-
nicipal de Vila das 
Aves recebeu, duran-
te o mês de fevereiro, 

a exposição “Namorar Portu-
gal”, uma coleção que conta a 
história, a simbologia e os di-
zeres dos Lenços dos Namora-
dos. Uma iniciativa da Câmara 
de Santo Tirso, organizada em 
parceria com o Município de Vila 
Verde e a Cooperativa Aliança 
Artesanal. 

“Amor bai feliz boando/nas 
asas dum passarinho/cande bi-
res o meu Amor/dale um abraço 
e um beijinho” é uma das mui-
tas quadras populares imortali-
zadas nos Lenços Namorar Por-
tugal. Tradicionais do Minho, os 
lenços ilustram os sentimentos 
amorosos de raparigas em ida-
de de casar, através de símbolos 
como a fidelidade, a dedicação 

e a amizade. Originários do sé-
culo XVIII, os lenços são panos 
de linho ou algodão bordados 
com motivos florais, corações, 
pássaros a voar, chaves e men-
sagens em quadras em portu-
guês arcaico.

Quem os bordava eram rapa-
rigas simples dos meios rurais 
da região do Minho, no norte 
de Portugal, declarando o seu 
amor através desta forma de có-
digo. Secretamente, faziam che-
gar o lenço ao amado e se este 
o usasse em público, ora na la-
pela, ora ao pescoço, ora ainda 
preso à cintura, era sinal que o 
amor era correspondido, come-
çando assim o namoro.

A exposição que terminou 
a 29 de fevereiro no Centro 
Cultural Municipal de Vila das 
Aves deu a conhecer ao públi-
co exemplares extraordinários 

destes Lenços que chegaram 
aos nossos dias, traduzindo até 
fenómenos sociais marcantes 
como a emigração para o Bra-
sil, registado no início do século 
XX, que afetou particularmente 
o Minho: “Meu Manel bai pró 
Brasil/ Eu tamém bou no bapor/ 
guardada no coraçon/ Daquele 
qué meu Amor”.

Em 2008, o Município de Vila 
Verde registou Namorar Portu-
gal como marca, para dar nome 
a eventos e produtos inspira-
dos nos motivos dos Lenços. 
Dos mais clássicos aos mais mo-
dernos e arrojados, da joalheira 
ao artesanato, do mobiliário ao 
têxtil, passando pela indústria 
agroalimentar, pelo calçado e 
acessórios de moda, entre mui-
tos outros, são centenas de pro-
dutos distintos e diversificados, 
com vários usos e feitios.

“Foi sem querer que te quis'”, 
do escritor Raul Minh'alma, foi 
o livro mais vendido em Portu-
gal durante o ano 2019. No dia 
15 de fevereiro, o autor esteve 
na Biblioteca Municipal de San-
to Tirso para uma conversa inti-
mista sobre o seu mais recente 
romance “Ganhei uma nova vida 
quando te perdi”, publicado no 
final do ano passado.

Natural do Marco de Canave-
zes, Raul Minh’alma lançou, em 
2011, o seu primeiro livro, mas 
seria apenas anos mais tarde, 
em 2016, que conquistaria de-
finitivamente o público com o 
bestseller “Larga quem não te 
agarra”. O livro tornou-se um 
dos mais vendidos em Portugal 
e fez do autor um dos mais co-
nhecidos do país. “Foi sem que-
rer que te quis” chegou às livra-
rias em 2018 e consolidou, ainda 
mais, o sucesso de Raul Minh’Al-
ma, tornando-se a sua obra mais 
vendida até ao momento.

Numa iniciativa promovida 
pela Câmara de Santo Tirso, Raul 

Minh’alma esteve na Biblioteca 
Municipal para falar da sua mais 
recente obra: “Ganhei uma nova 
vida quando te perdi”. O roman-
ce, colocado à venda a 6 de no-
vembro de 2019, foi diretamente 
para um primeiro lugar do top 
(no qual ainda se mantém), e já 
vai na 7ª edição, tendo esgota-
do mais de 25 mil cópias. 

Raul Minh’alma nasceu em 
1992 e é formado em Engenha-
ria Mecânica pela Faculdade 
de Engenharia da Universidade 
do Porto. Começou a escrever 
poesia com 17 anos e em 2011 
lançou o seu primeiro livro de 
poemas com o título “Descul-
pe Mãe”. Seguiram-se vários 
livros até conhecer, em 2016, 
com apenas 24 anos, o reco-
nhecimento com “Larga Quem 
Não Te Agarra”, que chegou ao 
Brasil em 2017. No mesmo ano, 
lançou “Todos os Dias São para 
Sempre”, confirmando-o como 
um autor bestseller que con-
quistou o coração dos leitores 
portugueses.

O investigador considera que a curiosidade pode levar ao sucesso nesta área

Vítor terminar o doutoramento em Engenharia Mecânica

Exposição esteve durante todo o mês de fevereiro no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves

Último livro foi motivo para uma conversa intimista na Biblioteca Municipal

Raul Minh’alma 
conquista Santo Tirso

Lenços dos 
Namorados 
no CCMVA 

Vítor Hugo Carneiro: Professor 
focado na investigação
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SANTO TIRSO COM FUTUROCRIAR



O Mercado Nazareno está de regres-
so a Santo Tirso, entre os dias 3 e 
6 de abril. A História de Jesus e os 
seus últimos dias de vida antecipam 

a celebração da Páscoa, numa iniciativa que 
atrai milhares de visitantes. 

No Parque D. Maria II, mesmo em frente 
ao secular Mosteiro de S. Bento e do con-
temporâneo Museu Internacional de Escultu-
ra, projetado pelos conceituados arquitetos 
Eduardo Souto de Moura e Álvaro Siza Vieira, 
o Mercado Nazareno oferece mais de duas 
dezenas de recriações, desde os momentos 
mais dramáticos da história de Jesus como 
a Via-sacra e a Crucificação, e este ano de-
bruçar-se-á sobre a vida de Maria. Na inicia-
tiva estão envolvidos mais de uma centena 
de atores e figurantes. 

O espaço proporciona uma viagem no tem-
po. Com entrada diária no valor de um euro, 
ou pack para quatro dias a três euros, o pú-

blico pode ainda aprender sobre os antigos 
ofícios como a moagem do trigo, a talha ou a 
curtimenta da pele, recriadas pelos mais de 
80 artesãos e mercadores trajados à época. 
Na “Aldeia Caná”, caraterizada com palha e 
vedações em madeira, com animais de peque-
no porte, torna-se o ambiente mais real para 
delícia das crianças. Mas será em “Hebrom” 
que os mais pequenos terão à disposição jo-
gos de destreza e equilíbrio, podendo conhe-
cer as brincadeiras das crianças de outrora.

Nesta proposta que combina o lado reli-
gioso, cultural e de lazer, haverá muito para 
ver em Santo Tirso, a cidade das esculturas 
contemporâneas ao ar livre e dos percursos 
pedestres por montanhas e vales. Todos os 
dias, haverá voos de aves de rapina, com de-
monstrações desses gigantes do ar, passeios 
de dromedário e lutas entre gladiadores. O 
Mercado Nazareno arranca na sexta-feira, 
dia 3 de abril, a partir das 16h00. 

DIA 03  SEXTA
16H00 Manifesto de abertura 
16H30 Danças da escrava 
17H00 Ofícios 
 + Prova do pão ázimo
18H00 A infância de Maria
19H00 Treino de gladiadores 
20H00 Repasto nas tabernas 
21H00 Maria, o ventre escolhido 
22H30 A sagrada família
23H00 Espetáculo de fogo 

DIA 04 SÁBADO
11H00 Abertura 
11H30 O milagre do pão 
12H00 Repasto nas tabernas 
14H00 A última ceia 
14H30 Escolta romana 
15H00 Voo de ave de rapina 
15H30 A chegada a Jerusalém 
16H00 Animação musical 
16H30 Prova do pão ázimo 
17H00 Treino de gladiadores 
17H30 Barrabás 
18H00 Ofícios 
18H30 Animação musical 
19H00 Passeios em camelo 
 + Danças da escrava 
20H00 Repasto nas tabernas 
21H30 Via-sacra 
22H30 Crucificação 
23H30 Encerramento

DIA 05 DOMINGO 
11H00 Abertura 
11H30 Treino de soldados romanos 
12H00 Treino de gladiadores 
 + Animação musical
12H30 Treino de soldados romanos 
 + Repasto nas tabernas 
14H00 Animação musical 
14H30 Voo de ave de rapina
15H00 Maria, enterra seu filho 
15H30 Escolta romana 
16H00 Animação musical 
16H30 O luto de Maria 
17H00 Prova de pão ázimo 
17H30 Treino de gladiadores 
18H00 A Ressurreição 
18H30 Voo de ave de rapina 
19H00 Animação musical 
 + Danças da escrava 
20H00 Repasto nas tabernas 
21H30 A Aparição 
22H00 Escolta noturna 
22H30 Dança do fogo 
23H00 Encerramento

DIA 06 SEGUNDA 
10H00 Abertura 
10H30 > 12H00
 Animação infantil 
 Os apóstolos 
 As aves de rapina
 Passeios em camelos
 Oficina de olaria
 Os pequenos guerreiros 
11H30 Animação musical 
12H00 Repasto nas tabernas 
14H30 Voo de ave de rapina 
15H00 Maria, a mãe de todos 
15H30 Treino de soldados romanos 
16H00 Treino de gladiadores 
16H30 Danças da escrava 
 + Prova do pão ázimo 
17H00 Os Apóstolos 
17H30 Animação musical 
18H00 Escolta romana 
18H30 Manifesto de encerramento 
19H00 Encerramento

PROGRAMA COMPLETO

A Via-sacra é um dos momentos mais dramáticos das recriações a par da Crucificação

Para quem se quiser associar a esta ini-
ciativa, e à semelhança de anos ante-
riores, irão ser abertas as inscrições 
para voluntários dos 14 aos 30 anos 
que queiram participar como figurinos 
nos diferentes ofícios e dar vida à aldeia 
do Mercado Nazareno, trajados à épo-
ca. Os interessados devem contactar o 
pelouro da Juventude através de email 
juventude@cm-stirso.pt  ou do telefo-
ne 913 487 037.

QUER SER VOLUNTÁRIO?

Mercado 
Nazareno 
regressa entre 
3 e 6 de abril
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