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Em entrevista ao Jornal Municipal, o presidente da Câmara
de Santo Tirso, Alberto Costa, faz um balanço do trabalho

realizado no concelho, no combate à Covid-19. 
Enaltece o esforço de todas as entidades envolvidas e 

o comportamento da população. Mas o autarca fala também 
das medidas, projetos e investimentos que estão no terreno.

 “Santo Tirso vai continuar a crescer”, defende.
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D epois de os transportes 
públicos terem parado, 
devido à pandemia do 
novo coronavírus, e as 

operadoras não terem retoma-
do a atividade durante o mês de 
maio, alegando dificuldades fi-
nanceiras, a Câmara de Santo 
Tirso conseguiu que fossem co-
locados no terreno os serviços 
essenciais à população. Como 
resultado de várias reuniões com 
a autarquia, desde 8 de junho 
que TUST, Transdev e Pacense 
voltaram a fazer o transporte pú-
blico de passageiros. Para re-
solver o problema, o Município 
teve de assumir um investimento 
de 100 mil euros que não esta-
va previsto. 

“A Câmara de Santo Tirso foi 
confrontada com uma situação à 
qual é alheia. Contudo, em prol da 
população, decidiu assumir um 
encargo financeiro extraordinário 
para resolver o problema”, explica 
o presidente da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, Alberto Costa.

Assim, até setembro, a autar-
quia vai investir 100 mil euros 
para que as operadoras de trans-
portes assegurem os serviços 
essenciais à população do Mu-
nicípio. “Esta é uma matéria da 
responsabilidade da Autoridade 
de Transportes que, infelizmen-
te, nunca conseguiu resolver o 
problema. A Câmara Municipal 
de Santo Tirso teve, por isso, 
que assumir a liderança do pro-
cesso para não prejudicar ain-
da mais a população”, aponta 
Alberto Costa.

“O regresso dos transportes 
públicos ao Município de Santo 
Tirso, após a suspensão do ser-
viço devido à pandemia da Co-
vid-19, era um ponto essencial 
para a população que começa a 
retomar a normalidade e que não 
tem outros meios para se deslo-
car”, defende, ainda, o presiden-
te da autarquia, lembrando que 
esta é também uma medida im-
portante para a retoma da eco-
nomia local.
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Há 13 linhas a operar no Município de forma a garantir serviços essenciais à população

Com o acordo alcançado entre Câmara Municipal de Santo Tir-
so e os operadores de transportes TUST, Transdev e Pacense, 
estão asseguradas 13 linhas.
Os TUST estão a circular nos seguintes percursos: 
Central de Transportes > Estação > Torre;   Central de Transpor-
tes > Tarrio via Ermida;   Central de Transportes > Torre;   Cen-
tral de Transportes > Tarrio via Merouços;   Abelha > Central 
de Transportes;   Central de Transportes > Outeiro;   Central de 
Transportes > Várzea.
Já a Transdev assegura as seguintes linhas nos dois sentidos: 
Roriz > Santo Tirso;   Vilarinho > Santo Tirso;   Vila das Aves > 
Santo Tirso;  Guimarei > Santo Tirso.
Por último, a Pacense faz o transporte público de passageiros 
nas seguintes linhas nos dois sentidos: 
Santo Tirso > Porto (via Areosa);   Agrela (Igreja) > Porto;   San-
to Tirso > Trofa > Bicho;   Famalicão > Santo Tirso;   Monte Cór-
dova > Santo Tirso;   Agrela (Aldeia Nova) > Santo Tirso.
O serviço está a funcionar de acordo com as recomendações da 
Direção-Geral de Saúde, nomeadamente com redução do núme-
ro máximo de passageiros para 2/3 da lotação dos autocarros, 
de forma a garantir o distanciamento social e a segurança do 
posto de motorista. É ainda obrigatório o uso de máscara e/ou 
viseira no interior do transporte de passageiros. Outra medi-
da passa pela constante limpeza e desinfeção dos autocarros, 
tendo por base as diretrizes das autoridades de saúde.

LINHAS A FUNCIONAR

A Câmara de Santo 
Tirso foi confrontada 
com uma situação 
à qual é alheia. 
Contudo, em prol 
da população, 
decidiu assumir um 
encargo financeiro 
extraordinário para 
resolver o problema 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Câmara resolve impasse 
nos transportes públicos
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Depois de um período crítico que obrigou o Mundo a repensar todas as formas como 
nos comportamos em sociedade, devido à forma como se propaga a Covid-19, as insti-
tuições, empresas, comércio, restauração assumem hoje regras às quais nos estamos 
a habituar.

No contexto de uma pandemia que está ainda longe de ter sido erradicada, todas as 
nossas decisões devem ser tomadas com responsabilidade e com a exata consciência de 
que ações irresponsáveis podem ter implicações na vida dos outros, quando se fala na 
transmissão de um vírus silencioso, face aos casos assintomáticos de que existe relato.

Feito este apelo à consciência de cada um e ao respeito pelo outro, ainda mais neces-
sário neste contexto em que vivemos, quero também reafirmar que não podemos deixar 
levar-nos pelo medo. A vida continua. Com regras, distanciamento social e higienização.

A vida continua também em Santo Tirso e foi por isso que a Câmara Municipal tomou 
a decisão de assinalar as Festas de São Bento.

Não serão as festas que todos conhecemos: que enchem as ruas e as praças da cida-
de ou que promovem os costumes e perpetuam as tradições. Serão as festas possíveis, 
em face dos constrangimentos provocados pela pandemia. Vamos, ainda assim, manter 
vivo o espírito das Festas de São Bento, na certeza de que, não podendo a população 
ir à festa, a festa irá a casa da população.

Será uma nova forma de celebrar São Bento e um momento para aligeirar os momen-
tos menos positivos da pandemia. Teremos umas festas em casa, que chegarão essen-
cialmente à população através das plataformas digitais do Município.

Haverá um momento singular que passará pela realização de 10 concertos, ao mesmo 
tempo, nas principais zonas residências da cidade. A ideia, mais uma vez, é que todos 
se possam divertir por alguns momentos dentro de casa, sem ajuntamentos sociais e 
sem quebra das regras de segurança. 

Há, todavia, um princípio fundamental para a Câmara Municipal de Santo Tirso: a saú-
de pública. Na eventualidade de haver um surto, ou de os números da Covid-19 atual-
mente estabilizados no Município dispararem, a suspensão do programa das Festas S. 
Bento será uma realidade.

Por isso, e para que todos possamos usufruir do programa possível de animação e 
lazer, celebre as Festas São Bento 2020 em casa.
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Festejar São Bento em casa

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso



Numa altura em que a vida 
da população mundial 
retoma a normalidade 
possível, dentro das res-

trições definidas pelas autorida-
des de saúde, o desconfinamen-
to em Portugal tem sido feito, ao 
longo das últimas semanas, de 
forma gradual. O objetivo é que 
que todo o esforço coletivo no 
período crítico da pandemia da 
Covid-19 não tenha sido em vão.  

Depois de os portugueses te-
rem dado o exemplo, agindo de 
forma responsável no momento 
do confinamento, é necessário 
que as novas regras em vigor se-
jam cumpridas, também, de for-
ma irrepreensível. 

Apesar de continuar a ser obri-
gatório cumprir as regras de ocu-
pação, permanência e distan-
ciamento físico e as regras de 
higiene, o mês de junho foi im-
portante para a abertura da ati-
vidade económica. 

À semelhança do que tem vin-
do a acontecer no resto do país, 
e depois de todos os estabele-
cimentos de ensino terem en-
cerrado a 16 de março, o dia 1 
de junho marcou o regresso dos 
alunos do pré-escolar de todo 
o país. Em Santo Tirso, a Câma-
ra Municipal também tomou as 
devidas medidas de precaução 
para que a reabertura fosse rea-
lizada em condições de seguran-
ça. Para além da parceria esta-
belecida com as Forças Armadas, 
que promoveram ações de forma-
ção para as 51 assistentes ope-
racionais das escolas do Municí-
pio, todos os jardins de infância 
têm, desde a sua reabertura, os 
respetivos Planos de Contigên-
cia ativos. “Houve esta preocu-
pação de que as nossas assis-
tentes operacionais estivessem 
preparadas ao nível da higieni-
zação e desinfeção dos materiais 
escolares antes do seu regresso”, 
explica o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa. Além disso, acrescen-
ta, “foi importante garantir, junto 
dos profissionais e da respetiva 
comunidade escolar, que procedi-
mentos adotar numa situação em 

que possa existir uma eventual 
suspeita de infeção pelo novo 
coronavírus”. 

Outra das medidas implemen-
tadas pela Câmara Municipal de 
Santo Tirso, nesta área, foi a atri-
buição 60 embalagens de álcool-
-gel, 51 viseiras e 102 máscaras 
laváveis a todas as escolas do 
pré-escolar. 

Visita São Bento da Batalha
Apesar da abertura das esco-

las, para os alunos entre os três 
e os cinco anos, muitos foram os 
encarregados de educação que 
optaram por continuar com as 
crianças em casa, uma realida-
de muito semelhante um pouco 
por todo o país. Em Santo Tirso, 
voltaram 242 alunos, divididos 
pelos 24 jardins de infância que 
reabriram.

Numa visita a uma das escolas 
que entrou em funcionamento, 
a São Bento da Batalha, o pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso viu no terreno a for-
ma como as regras de segurança 
estão a ser aplicadas. Para além 
da obrigatoriedade de higieniza-
ção das mãos e dos sapatos, há 
ainda circuitos de circulação de-
finidos e marcados no chão, de 
forma a evitar que os alunos se 
cruzem. “O regresso está a ser 
feito dentro da normalidade, com 
segurança, em total cumprimen-
to com as regras das autorida-
des de saúde”, apontou, a 1 de 
junho, Alberto Costa, lembrando 
“a coincidência feliz” de, nesta 
data, se celebrar o Dia Mundial 
da Criança. “É muito importante 
que as crianças voltem a socia-
lizar, depois dos meses que fica-
ram fechadas em casa”, lembrou 
o autarca.

Feiras reabrem
Também da responsabilidade 

da Câmara Municipal de Santo 
Tirso foi a reabertura da feira se-
manal. Nesta área, a autarquia 
optou por duas fases de descon-
finamento. A primeira decorreu a 
25 de maio, com a presença, ape-
nas, dos produtores alimentares. 
A segunda, a 1 de junho, já com 

todos os feirantes.
À semelhança da estratégia 

que tem vindo a ser seguida pela 
Câmara de Santo Tirso durante 
todo o período de pandemia da 
Covid-19, também a reabertura 
da Feira Municipal foi, como alu-
diu Alberto Costa, “uma medi-
da ponderada”, mas “necessária 
para garantir que os diferentes 
vendedores pudessem retomar 
a atividade e reerguer os seus 
negócios”. 

E durante a manhã de 25 de 
maio, o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso esteve 
no terreno para ouvir as preo-
cupações dos vendedores e as 
expetativas dos clientes. “As 
pessoas estavam ansiosas que 
pudesse haver esta abertura. 
Naturalmente, o Município teve 

de seguir as diretivas das auto-
ridades de saúde e, acredito, que 
com as regras que foram imple-
mentadas no terreno, será possí-
vel que tudo decorra de forma se-
gurança”, afirmou Alberto Costa.

Atualmente, já com as 230 
bancas a funcionar todas as se-
gundas-feiras ao lado do Merca-
do Municipal, o cumprimento de 
regras de segurança e higiene é 
fundamental e imperativo para 
vendedores e clientes da Feira 
Municipal. 

Regras a cumprir
O uso de máscara de proteção 

individual é obrigatório para to-
dos os que frequentam o recin-
to, assim como a adoção de re-
gras de etiqueta respiratória, de 
distanciamento mínimo de dois 

metros entre as pessoas e de hi-
gienização frequente das mãos. 
As aglomerações e as desloca-
ções desnecessárias deverão ser 
evitadas.

Os clientes devem estar a um 
metro de distância da banca de 
exposição de artigos e o manu-
seamento dos produtos deverá 
ser feito exclusivamente pelos 
feirantes. O distanciamento en-
tre feirantes deve respeitar os 
dois metros ou, no caso de es-
paços contíguos, deve ser colo-
cada uma divisória até uma altu-
ra de dois metros do pavimento.

O recinto tem disponível uma 
sala de isolamento e tem circui-
tos de segurança e sentidos de 
circulação devidamente assinala-
dos, que devem ser respeitados. 

À semelhança do que aconte-

ceu com a Feira Municipal, tam-
bém as restantes feiras sema-
nais, da responsabilidade das 
respetivas juntas de freguesia, 
reabriram, nomeadamente a de 
São Martinho do Campo, que se 
realiza todas as quartas-feiras, e 
a de Vila das Aves, aos sábados.

Também a Feira de Colecionis-
mo e Antiguidades regressou a 
Santo Tirso, depois de dois me-
ses de interregno. A reabertura 
ocorreu a 13 de junho, mas a ini-
ciativa transferiu-se da Praça 25 
de Abril, para o Parque D. Maria 
II. Esta feira realiza-se todos os 
segundos sábados de cada mês. 

Para além dos espaços que 
são da responsabilidade da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 
como as escolas e a Feira Mu-
nicipal, também o setor privado 
tem avançado com o desconfina-
mento. O importante é que todos 
se recordem que as regras de se-
gurança têm de ser cumpridas, 
até porque o novo coronavírus 
não desapareceu e os comporta-
mentos sociais têm de respeitar 
o perigo que continua à espreita. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, decidiu reunir o Conselho 
Estratégico Empresarial, para fa-
zer um ponto da situação com os 
vários stakeholders, desde em-
presários, universidades e insti-
tuições ligadas ao emprego, após 
o período de crise da pandemia 
da Covid-19. “O impacto concre-
to da pandemia do novo corona-
vírus nas empresas é, natural-
mente, uma das questões que 
mais nos preocupa nesta fase. 
É fundamental termos um conhe-
cimento de fundo dos diferentes 
sectores de atividade, no sentido 
de percebermos quais os proble-
mas e expectativas dos empresá-
rios”, justificou o presidente da 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so, Alberto Costa, após a reunião 
realizada a 27 de maio.

Em jeito de balanço, o autarca 
referiu que a reunião foi impor-
tante, na medida em que colocou 
em contacto diversas entidades, 
permitindo a troca e partilha de 
informação entre os diferentes 
stakeholders. “Foram levantadas 
algumas questões importantes, 
nomeadamente do ponto de vis-
ta económico das empresas de 
Santo Tirso e, neste contexto, a 
Câmara Municipal irá sensibilizar 
o Ministério da Economia para as 
preocupações expressas”, adian-
tou o autarca.

Apesar de considerar que será 
necessário, nos próximos tem-

pos, continuar a fazer um acom-
panhamento muito próximo do 
impacto da pandemia no tecido 
empresarial do concelho, Alber-
to Costa quis, ainda, dar uma 
nota de esperança, adiantando 
que continuam a dar entrada nos 
serviços municipais um elevado 
número de processos de obras 
particulares que “espelham o di-
namismo económico que se faz 
sentir no concelho, apesar dos 
constrangimentos provocados 
pela Covid-19”.

A reunião do Conselho Empre-
sarial Estratégico, que decorreu 
por videoconferência, contou 
com cerca de 30 participantes, 
entre organizações como o IAP-
MEI – Instituto de Apoio às Pe-
quenas e Médias Empresas e à 
Inovação, a ATP – Associação 
Têxtil e Vestuário de Portugal, 
a AICEP – Agência para o Inves-
timento e Comércio Externo de 
Portugal, o IEFP- Instituto de Em-
prego e Formação de Portugal, a 
ACIST – Associação Comercial e 
Industrial de Santo Tirso; insti-
tuições de ensino superior, no-
meadamente o ISEP – Instituto 
Superior de Engenharia do Por-
to, UTAD – Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro; assim 
como empresários ligados às 
mais diversas áreas industriais 
e comerciais como têxtil, indús-
trias criativas, polímeros, meta-
lomecânica, agroalimentar, turis-
mo, comércio e serviços.

BREVES

Igrejas recebem 
equipamentos…

Promovendo o regresso, em se-
gurança, das missas comunitárias, 
que aconteceu a 30 de maio, a 
Câmara Municipal de Santo Tirso 
distribuiu Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPI) em todos os 
espaços de celebração religiosa 
do concelho. Numa ação pensa-
da para reforçar a higienização 
dos espaços de culto, um total de 
2500 luvas, 1250 máscaras e 100 
embalagens de álcool-gel foram 
entregues a 32 igrejas. Para além 
das 25 paróquias católicas exis-
tentes no concelho, a entrega foi 
também feita na Igreja Universal 
do Reino de Deus de Santo Tirso, 
no Salão do Reino de Deus das 
Testemunhas de Jeová de Santo 
Tirso, na Igreja Baptista de Santo 
Tirso, na Igreja Baptista Central de 
Santo Tirso, no Salão do Reino de 
Deus da Testemunhas de Jeová de 
Vila das Aves, na Igreja Baptista 
de Vila das Aves e na Igreja Bap-
tista de Agrela.

…e IPSS também
A distribuir Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) pelas 
Instituições Particulares de Soli-
dariedade Social (IPSS) do conce-
lho, desde o início da pandemia, a 
Câmara Municipal de Santo Tirso 
reforçou os contributos, durante o 
mês de maio, em mais 3000 más-
caras, 6000 luvas, 250 viseiras e 
250 fatos. No total, 14 instituições 
receberam o reforço de material: 
Associação de Solidariedade de 
S. Martinho do Campo, a ASAS-As-
sociação de Solidariedade e Ação 
Social de Santo Tirso, a Associa-
ção de Moradores do Complexo 
Habitacional de Ringe, a Associa-
ção de Solidariedade Humanitá-
ria de Monte Córdova, a Associa-
ção do Infantário de S. Tomé de 
Negrelos, a ASSTIR-Associação de 
Solidariedade Social de S. Tiago 
de Rebordões, a Cooperativa de 
Apoio à Integração do Deficiente, 
a CASATIR-Centro de Ação Social 
de Acolhimento à Terceira Idade de 
Roriz, o Centro Social e Paroquial 
de Vilarinho, o Centro Social e Pa-
roquial de Santa Cristina do Cou-
to, a  Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Santo Tirso, o Lar 
Familiar da Tranquilidade, a Asso-
ciação de Solidariedade Social de 
Areias e a Casa de Acolhimento 
Sol Nascente.

O presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, visitou a Feira Municipal na sua reabertura

Criado em 2018, pela Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, o 
Conselho Empresarial Estraté-
gico é um organismo com ca-
ráter consultivo, composto por 

empresas, unidades de ensino 
e stakeholders estratégicos, 
tendo como objetivo adaptar 
as políticas públicas às neces-
sidades das empresas.

CONSELHO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
Houve a 
preocupação de 
que as assistentes 
operacionais 
estivessem 
preparadas ao nível 
da higienização 
e desinfeção dos 
materiais escolares 
antes do seu 
regresso 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

As pessoas  
estavam ansiosas 
que pudesse haver 
esta abertura [da 
Feira Municipal]. 
Naturalmente, o 
Município teve de 
seguir as diretivas 
das autoridades  
de saúde 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Desconfinamento em curso 
sem esquecer regras de segurança

Câmara reúne 
Conselho Empresarial 
Estratégico
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A Câmara Municipal de San-
to Tirso aprovou, na reunião do 
executivo de 28 de maio, a atri-
buição de um voto de louvor à 
Quinta de Gomariz, pela con-
quista da grande medalha de 
ouro no concurso “Os Melhores 
Verdes” 2020. 

Destacando a conquista, com 
o vinho verde Quinta de Goma-
riz Colheita Selecionada Avesso 
2019, “a que se juntam muitos 
outros recebidos também a ní-
vel internacional”, o presidente 
da Câmara Municipal de San-
to Tirso, Alberto Costa, congra-
tulou-se “pelo forte contributo 
que a Quinta de Gomariz tem 
dado, não apenas para o de-
senvolvimento económico e so-
cial do Município, mas também 
para a promoção de Santo Tirso 
além-fronteiras”.

Os vinhos Quinta de Goma-
riz são obtidos, exclusivamente, 
das uvas produzidas na quinta, 
em Sequeirô, com uma área de 
17 hectares de vinha, através 
dos mais rigorosos controlos 
de qualidade. A empresa ex-
porta cerca de 50 por cento da 
produção que se estende pe-
los mercados dos EUA, Brasil, 
Reino Unido, França, Austrália, 
entre outros.

Ouro
Promovido anualmente pela 

Comissão de Viticultura da Re-
gião dos Vinhos Verdes, o con-
curso “Melhores Verdes” 2020 
avaliou, em prova cega, 243 
concorrentes selecionados pelo 
júri. O prémio Grande Medalha 
de Ouro distinguiu a Quinta de 
Gomariz Colheita Seleccionada 
Avesso 2019 como melhor vi-
nho do ano, também premiado 
na categoria Ouro para Vinho 
Verde Avesso.

Segundo a Quinta de Goma-
riz, as suas vinhas situam-se 
em solos francos, de textura 
ligeira e bem drenados, dis-
pondo de excelente exposi-
ção solar, conferindo às suas 
uvas uma cor dourada, atin-
gindo com facilidade a plena 
maturação.

A Hidrofer produz, dia-
riamente, 50 mil unida-
des de zaragatoas para 
testes clínicos, nomea-

damente à Covid-19. Tem uma 
unidade industrial localizada 
na freguesia de Vila das Aves e 
recebeu, a 16 de junho, a visita 
do presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, e da ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa. 

Dedicada à produção de al-
godão hidrófilo para uso cos-
mético, de cuidados de saúde 
e higiene, em plena pandemia 
do novo coronavírus, o grupo 
Hidrofer decidiu produzir zara-
gatoas para testes à Covid-19, 
dando assim resposta ao mer-
cado nacional. 

“É um excelente exemplo de 
como se devem posicionar as 

empresas e os empresários em 
tempos de crise”, elogiou o pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto Costa, real-
çando que a Hidrofer conseguiu 
“manter a empresa a funcionar, 
assegurando os postos de tra-
balho, e respondendo a uma 
necessidade do país, de forma 
exemplar”.

Referência
Foi neste contexto de elogio 

ao trabalho desenvolvido pela 
Hidrofer que a ministra da Coe-
são Territorial, Ana Abrunhosa, 
considerou a empresa “uma re-
ferência”, já que, “usando todo 
o seu conhecimento, passou a 
produzir zaragatoas”. “Em con-
texto de pandemia inovou, res-

pondeu ao desafio e ajudou o 
país a enfrentar a pandemia, 
num produto onde estávamos 
totalmente dependentes do ex-
terior”, salientou a ministra.

Carlos Alberto Silva, presi-
dente do grupo Hidrofer, assu-
miu que a empresa passou por 
um período de adaptação à nova 
realidade e sublinhou que es-
tão “aptos para fazer as zara-
gatoas que o país necessitar”. 
Com uma produção de cerca de 
50 mil unidades por dia, as zara-
gatoas que saem da empresa já 
se encontram certificadas. “Um 
dispositivo médico demora entre 
seis e oito meses a ser certifi-
cado e nós, em pouco mais de 
um mês e meio, conseguimos 
certificar. Isso só prova que o 
nosso produto tem muita qua-
lidade”, garantiu.

Presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, e a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, em visita à Hidrofer

As zaragatoas produzidas 
pela Hidrofer têm sido ofere-
cidas a autarquias, lares, hos-
pitais e unidades de saúde, 
entre outros. Aliás, em abril, 
a Câmara Municipal de San-
to Tirso entregou 500 zara-
gatoas ao Hospital de Santo 
Tirso, material oferecido pela 

Hidrofer e que permitiu a rea-
lização de mais testes clínicos 
à Covid-19. Para além da uni-
dade fabril que tem localizada 
em Santo Tirso, o grupo de-
tém, ainda, unidades no con-
celho de Vila Nova de Famali-
cão, num total de mais de 140 
postos de trabalho.

A SABER

Empresa dá exemplo 
em plena pandemia

Voto 
de louvor 
à Quinta 
de Gomariz
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O número de empresas se-
diadas no Município de Santo 
Tirso com estatuto PME Exce-
lência disparou em 2019. O ga-
lardão é atribuído pelo Instituto 
de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e Inovação (IAPMEI) e 
o reconhecimento foi partilha-
do pela Câmara Municipal, atra-
vés de um voto de louvor con-
cedido na reunião do executivo 
de 15 de maio, às 28 empresas 
galardoadas.

“O executivo municipal não 
pode deixar de prestar um re-
conhecimento público pelo pa-
pel do tecido empresarial local 
no processo de desenvolvimento 
económico e social que se tem 
verificado nos últimos anos”, as-
sinalou o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Alberto Costa.

O número de empresas con-
sideradas de excelência pelo IA-
PMEI, em 2019, representa uma 
subida de 65 por cento face ao 

ano anterior, altura em que 17 
empresas foram distinguidas. 
São, assim, mais 11 que con-
quistaram, por mérito próprio, 
o galardão mais alto atribuído 
anualmente pelo IAPMEI, o que 
contrasta com os números de 
2013, onde apenas quatro em-
presas do Município de Santo 
Tirso foram galardoadas pela 
entidade.

Alberto Costa acredita que o 
crescimento do número de em-

presas galardoadas, quer com o 
estatuto PME Líder, quer com o 
PME Excelência, traduz “a capa-
cidade, a competência e o pro-
fissionalismo dos agentes eco-
nómicos” e está em linha com 
“outros dados macroeconómicos 
que apontam para uma melhoria 
da qualidade de vida da popula-
ção de Santo Tirso”.

Questões que estão direta-
mente relacionadas com “as polí-
ticas postas em prática por este 

executivo municipal, nomeada-
mente na área dos incentivos fis-
cais, que já se traduziram em 36 
projetos de interesse municipal 
apoiados pela Câmara de Santo 
Tirso”, explica o autarca.

Recorde-se que, para além 
das 28 empresas consideradas 
PME Excelência’19, o IAPMEI já 
havia atribuído a 79 empresas 
do concelho o galardão PME Lí-
der’19, mais 14 do que em 2018 
e mais 26 do que em 2017.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa, e 
o ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, 
Manuel Heitor, visitaram, a 18 
de maio, a Estamparia Adalber-
to, onde foi apresentada a nova 

máscara reutilizável, produzida 
pela empresa de Santo Tirso. Cer-
tificada pelo CITEVE, a másca-
ra MOxAd-Tech, resultou de uma 
parceria da empresa com o Ins-
tituto de Medicina Molecular da 
Universidade de Lisboa, a Uni-
versidade do Minho e a marca de 

vestuário MO da Sonae Fashion.
Destacando o facto de se tratar 

“de uma máscara com ciência”, o 
ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Manuel Heitor, 
aproveitou a ocasião para enal-
tecer “a cooperação das empre-
sas nacionais com a comunidade 

científica", de forma a criarem um 
produto inovador “que pode aju-
dar ao desconfinamento”.

No mesmo sentido, também 
o presidente da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, mostrou-se satisfeito com o 
caráter inovador do produto. “É 

importante perceber que o tecido 
empresarial do concelho soube 
reinventar-se, e esta máscara da 
Adalberto é disso um excelente 
exemplo, um produto diferencia-
dor no mercado mundial graças 
à tecnologia aplicada”, elogiou. 
O autarca considera ainda que 
a MOxAd-Tech poderá funcionar 
“como uma alavanca para a eco-
nomia local, dinamizando outras 
empresas que trabalham de for-
ma agregada”.

Know-how
O projeto da nova máscara 

reutilizável surgiu com o objetivo 
de criar um produto diferencia-
dor. Susana Serrano, administra-
dora da Adalberto, explicou que 
resolveram aplicar na máscara o 
know-how daquilo que há muito 
os distingue: “Os acabamentos 
funcionais”. “Na camada exterior, 
aplicámos um repelente à água, e 
um antimicrobiano. Já na camada 
interior, temos um antimicrobia-
no, um gestor de humidade e um 
gestor de odor, pelo que a más-
cara não necessita de ser lavada 
diariamente”, explicou.

A Adalberto produziu já 400 
mil máscaras MOxAd-Tech, es-
tando previsto que, a curto prazo, 
passe a fabricar 500 mil artigos 
por semana, destinados não só 
ao mercado nacional, mas tam-
bém para exportação, desde 
logo, para dois dos países euro-
peus mais afetados com a pan-
demia, Espanha e Itália.

N ão há dúvidas sobre a 
posição do presidente 
da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto 

Costa, à ideia de construção de 
um novo aterro no concelho vi-
zinho da Trofa. “Santo Tirso so-
freu, durante 30 anos, os efeitos 
negativos de um aterro sanitário, 
num esforço solidário para com 
os outros municípios do Vale do 
Ave. Esgotada a sua missão, o 
aterro de Santo Tirso será sela-
do. Não é aceitável que o mesmo 
Município venha a sofrer novos 
prejuízos, agora com a alegada 
construção de um novo aterro na 
freguesia de Covelas, Trofa”, de-
fendeu Alberto Costa, garantindo 
que estará “ao lado das popula-
ções, na defesa da saúde públi-
ca e dos impactos ambientais”. 

Depois de ter tido surpreen-
dida, a 20 de maio, através dos 
Órgãos de Comunicação Social, 

sobre a intenção da Resinorte de 
ter um novo aterro em funciona-
mento na freguesia de Covelas, a 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so tem feito várias diligências no 
sentido de ver esclarecidas todas 
as questões sobre um projeto, 
que apesar de desconhecer, é 
manifestamente contra desde a 
primeira hora.

Ao contrário do que chegou 
a vir a público inicialmente, sa-
be-se agora que a intenção da 
Resinorte não é reabrir o ater-
ro de Santo Tirso, localizado em 
Santa Cristina do Couto, e selado 
em 2016, mas antes construir um 
novo aterro, a apenas três me-
tros de distância do antigo, na 
freguesia contígua de Covelas, 
Município da Trofa. 

Ainda assim, e qualquer que 
seja a solução encontrada, o pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso está frontalmente 

contra um novo aterro. “O que fi-
cou estabelecido com a Resinor-
te, em 2016, é que o antigo ater-
ro daria lugar a uma zona verde, 
para usufruto da população que 
foi, durante 30 anos, penalizada 
com o mau cheiro, com a passa-
gem constante de camiões, mas 
afinal o que querem fazer é que 
continuar a castigar os mesmos”, 
denunciou Alberto Costa, em vá-
rias declarações prestadas a ór-
gãos de comunicação social. 

Impactos negativos
Para o autarca de Santo Tirso 

está também fora de hipótese a 
possibilidade de utilização do 
antigo aterro para tratamento 
dos lixiviados que possam vir 
a ser produzidos quer no novo 
aterro na freguesia de Covelas, 
ou em qualquer outro localiza-
do na região do Ave. "Não quero 
acréscimo de lixiviados vindos 

de qualquer outro aterro. O que 
quero é que selem este aterro, 
tal como prometido, e que fa-
çam desta zona uma zona ver-
de", sublinhou.

Alberto Costa antecipa ain-
da um impacto “muito negati-
vo” nas estradas do Município, 
referindo que “será inevitável 
que o movimento de camiões 
tenha de ser realizado por San-
to Tirso, dada a sua origem na 
Estação de Tratamento de Riba 
d'Ave”. Por isso, assegura,  “não 
irei permitir que delapidem as 
ruas e estradas do Município em 
prol do aterro".

A Câmara Municipal está, as-
sim, disposta a ir até às últimas 
consequências no sentido de se 
fazer cumprir o acordo de sela-
gem do aterro sanitário de San-
to Tirso estabelecido com a Re-
sinorte e defender a população 
de Santo Tirso.

O aterro sanitário de Santo 
Tirso, localizado em Santa Cris-
tina do Couto, foi construído 
nos anos 90. Gerido pela Resi-
norte – Sistema Multimunicipal 
de Triagem, Recolha, Valoriza-
ção e Tratamento de Resíduos 
Sólidos Urbanos do Norte Cen-
tral, servia concelhos como 
Santo Tirso, Trofa, Vila Nova 
de Famalicão e Guimarães. 

Em outubro de 2016 foi en-
cerrado, fechando, assim, um 
ciclo e em abril de 2017 foi 
anunciado que, com a selagem 
do aterro sanitário, o recinto 
seria transformado num espa-
ço verde. O projeto, na altura 
entregue ao Ministério do Am-
biente e à Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR-N), 
previa a verif icação dos aba-
timentos, a recuperação arbó-
rea e ambiental e a preparação 
do espaço para fins públicos, 
com o objetivo de poder pas-
sar a ser um local para fruição 
da população. 

 
Operações

Segundo explicou a Resinor-
te, nessa altura, a selagem do 
aterro de Santo Tirso será fa-
seada. A primeira, será desen-
volvida num período de quatro 
e seis anos e envolve opera-
ções de acomodação e consoli-
dação das massas de resíduos 
e de preparação para a sela-
gem definitiva, que só se ini-
ciará após a estabilização dos 
assentamentos da massa de 
resíduos.

Numa segunda fase, serão 
aplicadas diferentes camadas 
de materiais (camada de reco-
lha e gases, de impermeabili-
zação, drenagem e cobertura), 
procedendo-se à recuperação e 
integração paisagística da área 
ocupada por resíduos. Após a 
selagem, a Resinorte fica obri-
gada, por lei, a proceder à ma-
nutenção e controlo do aterro, 
por um período de 30 anos, de-
signadamente a efetuar a moni-
torização das emissões poluen-
tes para a atmosfera.

Presidente da Câmara de Santo Tirso e  ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior visitaram Estamparia Adalberto Ficou estabelecido com a Resinorte, em 2016, que o antigo aterro dará lugar a uma zona verde

Câmara distingue 28 PME Excelência

Alberto Costa enaltece 
capacidade de inovação  
de empresas do Município

Santo Tirso não hesita 
em dizer não ao aterro

Espaço 
verde  
vai nascer
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Assumem a qualidade, a cria-
tividade e a exclusividade como 
as linhas mestras na gestão da 
AM Têxtil. Habituada a reinven-
tar-se na área da comercializa-
ção de tecidos, a empresa pas-
sou, nos últimos meses, por 
uma reorganização que a obri-
gou a explorar novas vertentes 
para ultrapassar a crise do mer-
cado e a fez conseguir a certi-
f icação dos seus tecidos pelo 
CITEVE.

António Machado é a perso-
nificação da persistência e da 
paixão pelo Têxtil. Em 2003, de-
pois de uma longa ligação ao se-
tor, criou a AM Têxtil e propôs-se 
deixar a marca Made in Portu-
gal no mercado do comércio 
de tecidos. Vendia apenas para 
confeção e alimentava o sonho 
de criar coleções de tecido pró-
prias, o que veio a acontecer em 

2014. “Consegui arranjar parcei-
ros, pessoas muito dinâmicas e 
lançar coisas novas”, recorda. 
O design próprio, adequado às 
especificidades de cada cliente 
é hoje um dos pontos fortes do 
serviço que prestam, e que, as-
segura António, contrasta com 
a atuação do mercado externo, 
“que falha nas entregas e não 
se consegue adequar ao que o 
cliente quer”. Joana Machado é 
o braço direito do pai e explica 
que “as marcas procuram cada 
vez mais exclusividade dos pa-
drões dos tecidos”, algo que a 
AM Têxtil garante, mas que nem 
sempre é assegurado por empre-
sas externas. 

Dar a volta à crise
Habituado a desenvolver te-

cidos destinados a vestuário, 
António Machado viu-se a bra-

ços com um novo desafio de-
vido à pandemia da Covid-19. 
“Nunca quis entrar em layoff. 
Significaria pararmos no tem-
po e não podíamos parar, tí-
nhamos de continuar a traba-
lhar, dar o máximo”, confessa. 
A solução passou por aproveitar 
todo o conhecimento que pos-
suía na área para poder desen-
volver e certif icar tecidos que 
se adequassem aos parâmetros 
necessários para Equipamen-
tos de Proteção Individual. “Foi 
um processo. Fomos tentando 
várias coisas, porque não sa-
bíamos exatamente se aquele 
produto que estávamos a criar 
respondia às especificidades 
que o CITEVE tem para as suas 
certif icações”, explica Joana. 

Na certificação de tecidos, o 
CITEVE avalia não só a permea-
bilidade ao ar, como a capaci-

dade de retenção de partículas 
e das várias opções que subme-
teu, a AM Têxtil acabou por ver 
certificado um dos seus tecidos, 
100 por cento algodão. Mas An-
tónio e Joana queriam lançar um 
produto que fizesse a diferença 
e apostaram no tratamento an-
tibacteriano, antifúngico e anti 
odor. O tecido foi desenvolvido 
especialmente para a confeção 
de máscaras e embora a priori-
dade tenha sido sempre “man-
ter a identidade da empresa de 
ligação aos tecidos”, a necessi-
dade de dar resposta à procura 
dos clientes levou a empresa à 
produção de máscaras, também 
elas certificadas pelo CITEVE. 
António assegura, ainda assim, 
que esta é uma situação tempo-
rária que surgiu como forma de 
“dar a volta à crise e apresentar 
produtos que a concorrência não 

tem, para conseguir crescer”.
Mudanças à parte, a AM Têx-

til trabalha com várias marcas 
nacionais e algumas internacio-
nais e tem tecidos 100 por cento 
portugueses presentes no far-
damento de companhias aéreas 
de todo o mundo. Saber ler os 
mercados e as “pistas” que vai 
deixando sobre as necessidades 
dos clientes é uma perícia que 
foram desenvolvendo ao lon-
go dos anos. Para o futuro, os 
objetivos são, garante António 
Machado, “relativos”, tendo em 
conta a situação atual. Explorar 
a área de tecidos para criança é 
uma possibilidade: “Acho que é 
um mercado muito interessante 
para se trabalhar e tem margem 
para ser explorado”. Isso e dar 
continuidade aos grandes pro-
jetos que tinha em mãos ainda 
antes da pandemia.

António e Joana Machado querem deixar a marca Made in Portugal no mercado do comércio de tecidos

PERFIL

Nome António Machado 

Idade 52

Formação 12º ano e diversas 
formações a nível técnico na área 
têxtil, nomeadamente controlo 
de qualidade, estamparia, 
acabamentos. 

Nome Joana Machado

Idade 24

Papel na empresa  
Formada em enfermagem, apoia 
o pai em tudo. “Cresci nesta área, 
conheço os parceiros e clientes 
e sempre que não estou a fazer 
turnos estou cá para ajudar em 
tudo o que seja preciso”, explica.

NOTA: Na última edição as Empresas com Futuro, foi publicado um título que não correspondia ao texto. A empresa referida na reportagem é a Workshoped e não a Maze Studios. Aos visados as nossas desculpas.

AM Têxtil: Reinvenção 
na produção de tecidos
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Numa reunião com todos 
os presidentes de junta 
de freguesia, no início da 
pandemia, disse que não se 
podia deixar ninguém para 
trás. Sente que cumpriu essa 
intenção?
Não querendo julgar em causa 
própria, penso que sim. Desde 
muito cedo, ficou claro que 
todos íamos ter que cuidar 
de todos e, por isso, quero 
sublinhar que o resultado 
daquilo que conseguimos não 
é mérito meu, mas antes de 
um conjunto de pessoas e de 
instituições que, com mais 
ou menos visibilidade, foram 
fundamentais. Desde logo, 
todos os presidentes de Junta, 
o ACES Santo Tirso/Trofa, o 
Centro Hospitalar do Médio 
Ave, o delegado de saúde 
pública, as forças de segurança 
(PSP, GNR e Polícia Municipal), 
as corporações de bombeiros, 
os agentes de proteção 
civil, a Segurança Social, 

as paróquias, entre tantos 
outros. Penso que foi feito um 
bom trabalho, principalmente 
porque agimos por antecipação 
e em total articulação com as 
todas as Juntas de Freguesia. 
Através de muitos voluntários, 
conseguimos fazer chegar 
medicação, refeições ou as 
compras de supermercado aos 
grupos mais fragilizados. Foi 
também muito importante o 
trabalho realizado com os lares 
e as instituições particulares de 
solidariedade social, aos quais 
fizemos chegar equipamentos 
de proteção individual. E, 
por último, o diálogo que 
temos mantido com o tecido 
empresarial, nomeadamente 
através do Conselho 
Empresarial Estratégico.

O facto de a Proteção Civil 
ser a sua área de formação 
ajudou na gestão desta crise?
Penso que ajudou muito na 
definição da estratégia que 

acabamos por montar. O 
nosso foco foi, naturalmente, 
conseguir dar uma resposta 
eficaz em termos de saúde 
pública. Montámos um 
hospital de campanha com 63 
camas na Escola S. Rosendo, 
cinco centros de acolhimento 
com 300 camas – distribuídos 
por Agrela, Além-Rio, Santo 
Tirso, São Martinho do Campo 
e Vila das Aves – e dois centros 
de rastreio à Covid-19. Os 
nossos números acabaram por 
crescer e refletir esta opção 
de testar, testar e testar, mas 
acredito que foi a opção mais 
acertada, apesar de poder não 
ser a mais popular. Admito que 
estar habituado a lidar com 
situações de crise ajudou-
me ainda a tomar decisões 
difíceis, como foi a retirada 
das crianças da ASAS que 
testaram positivo à Covid-19, e 
acabaram por ser transferidas 
para o Centro Infantil da Cruz 
Vermelha.

A pandemia do novo co-
ronavírus foi uma prova de 
fogo ao trabalho em rede 
no Município. O resultado 
foi superado, com várias 
respostas no terreno e ar-
ticuladas com as diversas 
instituições. Mas a Covid-19 
não suspendeu as ambições 
do presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, que quer dar 
continuidade ao desenvol-
vimento do Município, por 
via dos investimentos já no 
terreno e da concretização 
de novos projetos empresa-
riais. Requalificar a via viá-
ria e apoiar as famílias con-
tinuam a ser as prioridades.

A pandemia acabou por ter 
um impacto negativo em 
franjas da população, mas 
também nas empresas. De 
que forma a Câmara está a 
criar apoios para responder 
às novas necessidades?
Felizmente, desde que entrou 
em funções, este executivo 
municipal estabeleceu como 
prioridade da ação política 
as pessoas. Isto para dizer 
que temos uma resposta 
social bem gizada, que 
intervém com grande rapidez. 
O que tivemos necessidade 
de fazer, a este nível, foi 
reforçar apoios, de forma a 
permitir que mais famílias 
possam agora usufruir das 
ajudas que a Câmara de 
Santo Tirso já concedia, quer 
no pagamento das rendas, 
quer nas faturas de água, 
luz, gás, medicamentos 
ou alimentação. Assim, 
aumentámos em 100 mil 
euros o Subsídio Municipal ao 
Arrendamento, e duplicamos 
a verba disponível no 
Programa Municipal de 
Emergência Social. Em relação 
às empresas, avançámos, 
desde logo, com isenções 
de licenças e taxas variadas 
para o comércio, medidas, 
essas, que prolongamos 
até ao f inal do mês de 
julho. Neste pacote, estão 
contempladas as suspensões 
das taxas da Feira Semanal, 
do Mercado Municipal, 
bem como pagamentos das 
rendas aos estabelecimentos 
comerciais propriedade do 
Município, nomeadamente 
os que estão na Fábrica 
de Santo Thyrso, na Praça 
Coronel Baptista Coelho, na 
Central de Transportes, entre 
outros. De qualquer forma, 
continuaremos a avaliar a 
situação e a tomar as medidas 
que, em cada momento, 
se mostrem necessárias. 
Globalmente, até agora, 
estamos a falar já de um 
investimento de cerca de meio 
milhão de euros em apoios. 

O Município tem 
evidenciado, nos últimos 
tempos, um grande 
dinamismo económico, 
tendo sido notícia 
por conseguir captar 
importantes investimentos. 
O coronavírus veio mudar 
esta tendência?
Vamos transformar a crise em 
oportunidades. Acredito que 

o dinamismo económico vai 
manter-se. A Mercadona foi 
inaugurada, um investimento 
importante, não só pelo 
valor acrescentado que traz, 
nomeadamente ao nível da 
criação de emprego, mas 
também pela localização, 
na antiga fábrica da Arco 
Têxteis. Acredito que vai 
permitir trazer uma nova 

centralidade à cidade e 
que, muito rapidamente, irá 
tornar-se numa âncora do 
desenvolvimento local e de 
novos negócios. Prova disso 
é que, em breve, teremos 
também aí a funcionar 
o McDonald’s. O maior 
entreposto do LIDL continua 
a ser construído e há muitos 
outros projetos empresariais 

que estão prestes a arrancar, 
mas dos quais ainda não é 
possível falar publicamente. 
Santo Tirso vai continuar a 
crescer, até pela competência 
demonstrada pelos nossos 
empresários. É de louvar a 
forma como muitos deles, 
literalmente, de um dia 
para o outro, conseguiram 
adaptar os seus negócios 
às necessidades do 
mercado, produzindo, por 
exemplo, máscaras e outros 
equipamentos de proteção 
individual, ou mesmo 
zaragatoas. Isto só vem 
demonstrar aquilo que temos 
vindo a realçar: o nosso tecido 
empresarial, cada vez mais 
diversificado, que tem hoje o 
“know how” para conseguir 
transformar as crises em 
oportunidades. 

A Câmara tem estado 
empenhada em apresentar 
boas contas. Receia que 
possa vir a ser necessário 
escolher entre investir e 
poupar?
Quem me conhece sabe que 
o rigor nas contas é uma 
questão que me diz muito. 
Temos feito um grande esforço 
no sentido de poder ter 
contas equilibradas. É, por 
isso, que digo com orgulho 
que apresentámos este ano 
um resultado líquido de 
2,9 milhões de euros, um 
aumento de 9,3 por cento nas 
receitas em relação a 2018, 
assim como uma poupança 
corrente das mais altas de 
sempre, cerca de sete milhões 
de euros. Vamos continuar 
nesta trajetória de rigor. Tenho 
ainda algumas metas que 
quero atingir, nomeadamente 
a de colocar a execução 
orçamental em percentagens 
mais elevadas e de encurtar 
o prazo médio de pagamento 
a fornecedores. Acredito, 
portanto, que, mantendo 
o rigor, será possível 
continuarmos com todos os 
investimentos previstos.

A articulação 
da Câmara com 
as juntas de 
freguesia tem sido 
muito estreita e 
foi fundamental 
na estratégia 
que delineamos 
de combate ao 
coronavírus 

Apesar da pandemia, não perdemos o foco e temos obras no terreno em todo o concelho.  
A requalificação da rede viária é uma das nossas prioridades. 

Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, em entrevista: 

“Santo Tirso vai 
continuar a crescer”
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Quais são então os 
investimentos prioritários 
para o Município?
Apesar da pandemia, não 
perdemos o foco e temos obras 
no terreno em todo o Município. 
A requalificação da rede viária 
é uma das nossas prioridades, 
e acabar com as ruas em terra 
foi um compromisso assumido. 
Só no primeiro semestre deste 
ano, investimos já meio milhão 
de euros na pavimentação de 27 
ruas em terra, em 10 freguesias. 
Ainda a nível viário, temos a 
decorrer a requalificação da 
Estrada Municipal 510, entre a 
Rotunda do Operário Têxtil e o 
Polidesportivo da Lama. Esta é 
uma intervenção que se insere 
num plano mais alargado que 
prevê um investimento de 1,5 
milhões de euros em vários 
caminhos e estradas municipais. 
Em breve, teremos também as 
condições para arrancar com 
as requalificações da Estrada 
Municipal 318, em Água Longa, 
e da Estrada Municipal 558, que 
liga a freguesia da Reguenga 
a Paços de Ferreira, num 
investimento importantíssimo 
na melhoria das acessibilidades 
intermunicipais.

Por que razão ainda não 
avançaram?
Infelizmente, a Administração 
Pública está sujeita a uma 
série de restrições e de 
procedimentos burocráticos 
que nos impedem de ser tão 
céleres quanto gostaríamos. 
Muitas obras dependem 
de pareceres de entidades 
externas, de projetos de 
especialidade que demoram 
tempo a ser realizados. Mas 
uma coisa é certa: aquilo com 
o que nos comprometemos 
vai ser cumprido. Atualmente, 
temos as requalif icações de 
várias habitações municipais 
a decorrer, o Centro de Artes 
Alberto Carneiro continua 
a avançar e, em breve, 
teremos novidades sobre a 
requalif icação da Estrada de 
Paradela, em Vilarinho. Por 
outro lado, até ao final do 
ano estaremos em condições 
de apresentar o projeto de 
requalif icação do Parque Pinto 
Leite, em Areias.

O Parque do Verdeal é uma 
das obras mais aguardadas 
pela população. Há novidades 
para breve?
Há. É outro dos processos que 

demorou mais tempo do que 
aquilo que gostaríamos, mas 
não haverá nenhum retrocesso 
quanto à tomada de decisão 
de que será para avançar. 
As pessoas estão cansadas 
de promessas que não são 
cumpridas. O Parque do Verdeal 
será uma realidade e, muito em 
breve, será lançado o concurso 
público.

Uma das que questões 
que a pandemia parece ter 
evidenciado é a importância 
da mobilidade suave. Desde 
2017, altura em que a Câmara 
apresentou o Plano Municipal 
de Mobilidade Sustentável, 
este paradigma tem norteado 
as intervenções feitas no 
espaço público. Sente que 
esta é uma das áreas em que 
Santo Tirso está agora em 
vantagem? 
É, naturalmente, bom vermos 
validada a nossa estratégia. 
Termos percebido cedo a 
importância da mobilidade no 
futuro das cidades significa que 
pudemos traçar um plano global 
que, chegados a 2020, está 
em marcha não só na cidade, 
mas também nas freguesias. 

Temos já concluída a Avenida 
Manuel Dias Machado, um 
projeto importantíssimo de 
implementação de mobilidade 
suave em Vila Nova do Campo. E 
temos agora em marcha o novo 
acesso ao centro de São Tomé 
de Negrelos, um investimento 
de 1,5 milhões de euros, inserido 
no nosso Plano Municipal de 
Mobilidade Sustentável, o 
qual vai permitir garantir uma 
melhor organização do espaço e 
revolucionar as acessibilidades 
ao centro da freguesia. E depois 
vamos ainda continuar com a 
regeneração urbana no centro 
da cidade. Avançará a curto 
prazo uma nova ciclovia em 
contra fluxo na Rua Ferreira de 
Lemos e, na Rua da Misericórdia, 
será implementada uma nova 
zona de mobilidade partilhada.

Várias vezes, ao longo da 
entrevista, tem colocado a 
tónica nas freguesias. No 
último orçamento, decidiu 
dar um sinal de confiança 
às juntas, triplicando o 
valor das transferências e 
descentralizando a execução 
das obras. Que avaliação faz 
desta decisão?

A melhor. Aliás, penso que o 
diálogo e a proximidade com 
todas as 14 freguesias do 
Município, sem exceção, têm 
dado excelentes frutos, não 
só na questão concreta das 
pavimentações, mas a todos 
os níveis. Como já aqui referi, a 
articulação da Câmara com as 
juntas tem sido muito estreita 
e foi fundamental na estratégia 
que delineámos de combate ao 
coronavírus.

Tem utilizado o slogan  
Todos Cuidamos de Todos. 
Este espírito de entreajuda  
é um dos pontos positivos 
que se pode retirar do 
período da pandemia?
Acredito que sim. Mais do 
que um slogan, é uma das 
lições que vai f icar de toda 
esta crise. Temos de fomentar 
o espírito de entreajuda, de 
colaboração, de trabalho em 
equipa. Só assim o Município 
de Santo Tirso pode continuar 
a evoluir, com a par ticipação 
de todos e com o orgulho 
natural de vivermos neste 
concelho. Acredito que esta 
mensagem irá perdurar ao 
longo do tempo.

O nosso tecido 
empresarial, 
cada vez mais 
diversificado, tem 
hoje o “know how” 
para conseguir 
transformar 
as crises em 
oportunidades 
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Estão concluídas as obras de 
beneficiação da Junta de Fregue-
sia de Rebordões. A intervenção, 
levada a cabo pela Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, veio re-
solver constrangimentos antigos 
e requalificar partes do edifício 
danificadas, sobretudo, devido 
a infiltrações.

Num investimento de cerca de 
55 mil euros, a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso realizou obras 
de requalificação no edifício, no-
meadamente através da subs-

tituição de caixilharias, da ma-
nutenção da cobertura em telha 
cerâmica, da reparação e pintura 
das fachadas bem como da pin-
tura de espaços interiores.

“Esta é uma daquelas obras 
que vale, não tanto pelo valor 
em causa, trata-se de um inves-
timento simbólico, mas sobre-
tudo por se tratar do edifício de 
uma junta de freguesia, um es-
paço que existe para servir as 
pessoas”, explica o presidente 
da Câmara Municipal de Santo 

Tirso, Alberto Costa. 
Os trabalhos de beneficiação, 

entretanto concluídos, ajudaram 
a resolver problemas de infiltra-
ções que, ao longo do tempo, fo-
ram deteriorando madeiras em 
torno das janelas e que, com 
esta beneficiação, ficam agora 
resolvidos.

A requalificação, terminada 
em maio, foi a primeira interven-
ção de fundo realizada no edi-
fício, desde a sua inauguração, 
em 1992.

É uma das obras mais estru-
turantes para a freguesia 
e está já em andamento. 
O lançamento da primei-

ra pedra da empreitada que vai 
revolucionar as acessibilidades 
ao centro de S. Tomé de Negre-
los, decorreu no dia 9 de junho. 

Com um investimento da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso 
que ronda os 1,5 milhões de eu-
ros, a empreitada, que deverá es-
tar concluída dentro de um ano, 
inclui a construção de um novo 
acesso ao centro da freguesia e 

ainda a requalificação das ruas 
José Luís de Andrade, Giestal e 
Moinho do Paço.

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, trata-se “de um investi-
mento com grande impacto para 
a população e é a prova de que 
a autarquia continua a honrar os 
compromissos”.

Com forte impacto na popula-
ção da freguesia, mas também 
nas populações vizinhas que uti-
lizam o atual acesso diariamen-
te, a intervenção prevê a criação 

de um novo arruamento, desde 
a Rua D. Maria II até à Rua José 
Luís de Andrade, que irá liber-
tar a Rua do Giestal da grande 
afluência de trânsito.

Aposta na mobilidade suave
O novo troço coincidirá com 

parte da Rua Moinho do Paço, 
atualmente em terra, que irá ser, 
também, intervencionada. Já para 
a Rua José Luís de Andrade, junto 
ao Centro Escolar, está previsto o 
seu reperfilamento, com a cons-
trução de um passeio com pelo 

menos 1,6 metros de largura e 
de uma ciclovia.

A Rua do Giestal será converti-
da numa zona de circulação par-
tilhada, com sentido único (as-
cendente), passeios e ciclovias 
até ao Centro Escolar. “Vamos 
privilegiar os espaços de circula-
ção pedonal e as ciclovias, tendo 
em conta os alunos e encarrega-
dos de educação que, diariamen-
te, fazem deslocações para a es-
cola”, sublinhou Alberto Costa.

Roberto Figueiredo, presiden-
te da Junta de Freguesia S. Tomé 

de Negrelos, admite que a popu-
lação “está satisfeita” com o ar-
ranque da intervenção e salienta 
que se trata de uma “empreitada 
que vem complementar um con-
junto de obras que foram feitas 
na freguesia e que irá permitir 
que se desenvolva e aumente a 
fixação de população”.

Inserida no Plano Municipal 
de Mobilidade Sustentável, a 
obra é cofinanciada pelo Nor-
te 2020, em 848 mil euros, e irá 
permitir uma melhor organização 
do espaço.

A Câmara Municipal de 
Santo Tirso já arrancou 
com a intervenção na 
Estrada Municipal (EM) 

510, entre a Rotunda do Operá-
rio Têxtil e o Polidesportivo da 
Lama, na União de Freguesias de 
Areias, Sequeirô, Lama e Palmei-
ra. A Intervenção, que está a de-
correr na Rua Dr. Eduardo Lima 
Carneiro, resulta de um investi-
mento da autarquia de cerca de 
370 mil euros, e é uma obra que 
se insere num plano mais alar-
gado de beneficiação das vias 
municipais.

“A requalif icação da rede viá-
ria do concelho é uma priorida-
de da autarquia e estamos, por 
isso, a pôr agora em marcha um 
plano alargado de 1,5 milhões 
de euros, para intervenções nos 
caminhos e estradas municipais 
de todo o concelho”, explica o 
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa.

O autarca destaca ainda que, 
a intervenção agora em curso na 

União de Freguesias de Areias, 
Sequeirô, Lama e Palmeira é du-
plamente importante, no sentido 
em que, por um lado, “trata-se 
de uma obra numa estrada que 
evidenciava já grande desgaste 
do piso e em que era imperioso 
a substituição do pavimento”, 

e que, ao mesmo tempo, vem 
demonstrar “que a Câmara Mu-
nicipal não investe só na cida-
de, mas está também atenta às 
necessidades das freguesias”.

É ainda de salientar que a in-
tervenção na Rua Dr. Eduardo 
Lima Carneiro, entre a Rotunda 

do Operário Têxtil e o Polides-
portivo da Lama, vai para além 
da colocação de novo pavimen-
to. A empreitada prevê ainda a 
reconstrução de muros de su-
porte, a construção de infraes-
truturas de drenagem de águas 
pluviais, bem como a colocação 

de nova sinalização vertical e 
horizontal.

Com um investimento de cer-
ca de 370 mil euros, a interven-
ção, que tem uma extensão de 
cerca de 1,6 quilómetros, deve 
estar concluída até ao final do 
ano.

O presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, no lançamento da primeira pedra desta obra

Foi a primeira intervenção de fundo realizada desde a inauguração, em 1992

Intervenção decorre entre a Rotunda do Operário Têxtil e o Polidesportivo da Lama

Investimento da Câmara Municipal de Santo Tirso ronda os 370 mil euros

A intervenção na EM 510, 
entre a Rotunda do Operá-
rio Têxtil e o Polidesporti-
vo da Lama, insere-se num 
amplo projeto de requali-
ficação da rede viária que 
está a ser levada a cabo 
pela Câmara Municipal de 
Santo Tirso. Dois milhões 
estão destinados a acabar 
com as ruas em terra, em 
todas as 14 freguesias do 
concelho e os restantes 1,5 
milhões de euros serão in-
vestidos na beneficiação 
das vias municipais. 

A SABER

Junta de Freguesia de Rebordões requalificada

Novo acesso ao centro 
de S. Tomé de Negrelos  
em construção

Estrada Municipal 510 
está a ser repavimentada
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A nova esquadra da Po-
lícia Municipal já está 
a funcionar na Esta-
ção Ferroviária de San-

to Tirso. “Houve várias ideias e 
pré-projetos, até que percebe-
mos que este poderia ser o local 
ideal”, revelou o presidente da 
Câmara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, no dia da inaugu-
ração das novas instalações, que 
decorreu a 16 de junho.

Com a transição da esquadra 
da Polícia Municipal da Central 
de Transportes para a Estação 
Ferroviária de Santo Tirso, estão, 
segundo o autarca, “criadas as 
condições para melhorar o aten-
dimento aos munícipes e a qua-
lidade de trabalho dos agentes”.

Mas está, também, cumpri-
do um dos objetivos da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso que 
passava por requalificar e va-
lorizar as estações ferroviárias 
do concelho, a de Santo Tirso 
e a de Vila das Aves, no segui-
mento de um protocolo assinado 
com as Infraestruturas de Por-
tugal, em 2018, para a gestão 
daqueles dois edifícios. Alberto 
Costa recordou que este acor-

do permitiu ao Município “ficar 
responsável pela manutenção 
dos edifícios das estações fer-
roviárias”. “Fomos ao encontro 
das expectativas da população, 
abrindo espaços anteriormen-
te encerrados como as salas de 
espera e as casas de banho, re-
cuperando espaços degradados 
e dando continuidade à estraté-
gia de aproximação ao rio Ave”, 
explicou o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, lem-
brando medidas como o shutt-
le que faz a ligação ao centro 

da cidade, a estação PEDALA ali 
instalada, a construção da Via 
Panorâmica e o alargamento do 
Andante às estações ferroviárias 
de Santo Tirso e de Vila das Aves 
e a toda a Área Metropolitana 
do Porto.

Promover a mobilidade suave
Por outro lado, cumpridos 

estes pressupostos, estão tam-
bém reunidas as condições para 
a mobilidade urbana sustentável 
seja cada vez mais uma causa 
de todos. “A utilização dos trans-

portes públicos é essencial, até 
para aumentar a pegada ecoló-
gica. A utilização do comboio 
é, por isso, importante", apon-
ta Alberto Costa, realçando que 
“a instalação da Polícia Munici-
pal naquele edifício irá permi-
tir aumentar as condições de 
segurança”. 

A nova esquadra da Polícia 
Municipal, que representou um 
investimento de 160 mil euros, 
está agora dotada de uma sala 
de reuniões, vestiários, salas de 
trabalho e arquivo. 

A Câmara Municipal de San-
to Tirso continua no terreno com 
várias medidas de apoio social e 
económico, de forma a minorar as 
consequências da pandemia da 
Covid-19. No total, são mais de 
meio milhão de euros destinados 
às famílias e aos agentes econó-
micos do Município. Para a popu-
lação em geral, mantém-se em vi-
gor, pelo menos até 31 de julho, 
medidas como o reforço de 100 
mil euros no Subsídio Municipal 
ao Arrendamento; duplicação do 
orçamento do Programa Munici-
pal de Emergência Social – des-
tinado a pagamento das faturas 
da luz, gás, renda, medicamen-
tos, alimentação ou aquisição de 
Equipamento de Proteção Indivi-
dual –; linha de apoio psicológi-
co; programa “Todos cuidamos de 
todos”, em articulação com todas 
as juntas de freguesia para res-
ponder às necessidades sociais.

Economia
Dirigido aos agentes económi-

cos, a Câmara Municipal de Santo 
Tirso tem também em vigor, até 
31 de julho, a suspensão dos pa-
gamentos de licenças referentes 
às esplanadas dos estabeleci-
mentos ligados à restauração; a 
suspensão do pagamento de li-
cenças de exploração da publici-
dade; a suspensão do pagamen-
to de parcómetros; a suspensão 
do pagamento de rendas dos es-
tabelecimentos comerciais pro-
priedade do Município, nomeada-
mente os que estão localizados 
na Fábrica de Santo Thyrso, Pra-
ça Coronel Baptista Coelho, Cen-
tral de Transportes, entre outros; 
a suspensão do pagamento de 
rendas dos espaços em funcio-
namento no Mercado Municipal; 
a suspensão do pagamento de 
taxas da Feira Semanal de Santo 
Tirso; linha de apoio ao empresá-
rio, através do Invest Santo Tirso; 
corredor verde para otimização 
dos prazos de licenciamento para 
projetos de investimento privado.

A Covi-19 impôs o isola-
mento social. E foi em 
pleno período crítico da 
pandemia que a Câmara 

Municipal de Santo Tirso decidiu 
reativar as aulas do Santo Tirso 
Ativo, em formato online. Com 
os idosos a serem uma das fran-
jas de população de maior risco, 
devido aos efeitos provocados 
pela doença, a ideia de comba-
ter o isolamento social e, simul-
taneamente, incentivar a prática 
do exercício físico ganhou for-
ma nas páginas do facebook e 
do youtube do Município. As au-
las estão, ainda, disponíveis no 
canal 908035 da Meo, todas as 
terças e quintas-feiras.  

Cadeiras, toalhas, garrafões 
de água ou almofadas são, para 
os alunos do Santo Tirso Ativo, 
as novas ferramentas que aju-
dam a fazer exercício físico e 
manter um estilo de vida saudá-
vel a partir de casa. Habituadas 
a frequentar as aulas do Santo 
Tirso Ativo que decorrem por to-

das as freguesias do concelho, 
são muitas as pessoas que, pou-
co tempo depois de ter sido de-
cretado o Estado de Emergência, 
passaram a acompanhar as au-
las à distância de um ecrã.

Feedback positivo
A Câmara Municipal de Santo 

Tirso passou a transmitir as au-
las do Santo Tirso Ativo nas suas 
páginas do facebook e do you-
tube e já conta com mais de 70 
mil visualizações, tendo chega-
do a cerca de 200 mil pessoas. 
“Foi uma medida importante, do 
ponto de vista social. Tendo em 
conta a faixa etária a que esta 
iniciativa se dirige, pareceu-nos 
importante encontrar uma forma 
de continuar a incentivar a prá-
tica do exercício físico”, alude o 
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, 
acrescentando: “Depressa per-
cebemos que se tratou de uma 
medida que teve um grande im-
pacto, mesmo naqueles que não 

eram frequentadores do Santo 
Tirso Ativo e que passaram a ser 
seguidores destas aulas online”.

Acompanhar as aulas, a cada 
terça e quinta-feira passou, para 
muitos, a fazer parte das rotinas 
do dia-a-dia, e transformou-se 
numa forma de “passar melhor 
o tempo”, garantem nos vários 
comentários que deixam regis-

tados na página do facebook do 
Município. 

Vídeo após vídeo, os rostos 
por detrás dos feedbacks de in-
centivo vão-se multiplicando e 
sendo cada vez mais familiares. 
Os professores, conhecidos de 
todos os que antes da pande-
mia da Covid-19 integravam as 
aulas, são tratados pelos no-
mes, elogiados, incentivados. 
“Estou com saudades deste bo-
cadinho”, lê-se num comentário 
a outro vídeo. As saudades de 
uma realidade onde o convívio e 
a proximidade eram peças cha-
ve sentem-se, de resto, através 
das redes sociais.  “Estou feliz 
por continuar a fazer ginástica, 
já que não podemos estar todos 
juntos”, assume um dos partici-
pantes das aulas.

Participação livre
Entre as inúmeras mensagens 

que dão os parabéns pela inicia-
tiva, somam-se, as mais diverti-
das de quem está ciente de que 

“é preciso exercitar”, e de quem 
garante que “estava mesmo a 
precisar”. E desengane-se quem 
acredita que o nível de exigência 
desceu com a chegada das au-
las virtuais. Há quem não deixe 
de assinalar quando os exercí-
cios estão “puxados”, ou quem 
não se coiba de admitir que “só 
falta a força de vontade”. 

Aula após aula, o feedback 
não podia, de resto, ser mais 
positivo. Os participantes são 
de todas as idades e há até in-
terações daqueles que, por es-
tarem fora matam, desta forma, 
as “saudades da terra”.

Numa altura em que ficar em 
casa passou a ser a única solu-
ção, o Santo Tirso Ativo adap-
tou-se às novas circunstâncias 
e passou, ainda que momenta-
neamente, a ser feito dentro de 
quatro paredes, todas as terças 
e quintas-feiras, às 09h30 no fa-
cebook e às 18h30 no youtube. 
As aulas podem ser ter a parti-
cipação de todos.

Inauguração das novas instalações decorreu a 16 de junho

Obras permitiram também requalificar a Estação Ferroviária

Através do telemóvel, Laurinda Almeida, Ana Dias e Cremilda Sousa seguem as aulas online

Laurinda Almeida tem 71 
anos, há cerca de seis que 
frequenta as aulas do San-
to Tirso Ativo. Juntamente 
com as amigas Ana Dias, 
64 anos, e Cremilda Sou-
sa, 72 anos, passou ago-
ra a ser aluna assídua das 
aulas virtuais. Apesar de 
gostar desta nova forma de 
praticar atividade física ad-
mite ter saudades do conví-
vio entre todos que as aulas 
presenciais proporcionam.

A SABER

Medidas 
sociais
continuam
ativas

Segurança na estação 
ferroviária reforçada 
com esquadra da PM

Santo Tirso Ativo online com 
mais de 70 mil visualizações 

18 19JUNHO 2020 • JORNAL MUNICIPAL JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #23

CUIDAR MEXER



A Câmara Municipal de 
Santo Tirso decidiu as-
sinalar as Festas de São 
Bento’20 com um novo 

formato. Em face dos constrangi-
mentos provocados pela pande-
mia, o programa cultural aposta 
em levar a animação às pessoas, 
desincentivando os ajuntamen-
tos sociais, mas marcando uma 
festa com uma tradição de mais 
de 90 anos.

“Há Baile em Casa”, “Arraial 
em Casa” e “Concerto em Casa”. 
A programação das Festas de 
São Bento recupera os nomes 
das habituais iniciativas que as 
caracterizam, mas apresenta-
-as num novo formato. “São as 
festas populares com maior tra-
dição no Município e, por isso, 
consideramos que seria impor-
tante assinalá-las, ainda que de 
uma forma diferente, devido às 
restrições inerentes à Covid-19”, 
explica o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa.

A esmagadora maioria das 
iniciativas previstas para a edi-

ção deste ano, entre 8 e 12 de 
julho, ocorre através das plata-
formas digitais do Município, 
nomeadamente na página do 
facebook, no instagram e no 
youtube. “Numa altura em que 
o distanciamento social é um 
imperativo, a melhor forma de 
manter a tradição e proporcionar 
animação é levar as iniciativas 
até às pessoas, por forma a que 
não saiam de casa”, justifica Al-
berto Costa. 

O arranque das festas, de for-
ma simbólica, será dado no dia 
1 de julho, com a iluminação do 
Mosteiro de São Bento. “É um 
dos ícones de Santo Tirso e é um 
sinal de esperança que quere-
mos transmitir à população. Es-
peramos que em 2021 as nossas 
ruas voltem a encher”, afirma o 
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso.

Homenagem
A programação ganha enfo-

que a partir de 8 de julho, data 
em que se assinala a elevação 
de Santo Tirso a cidade. A tradi-

cional cerimónia de homenagem 
a individualidades ou institui-
ções do Município, com atribui-
ção de medalhas de mérito, nos 
Paços do Concelho, será substi-
tuída por um tributo, nas plata-
formas digitais, a todos os pro-
fissionais que estiveram na linha 
da frente no combate à Covid-19, 
bem como pela mensagem do 
presidente da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, também pela 
mesma via.

Já no dia 9 de julho, quinta-
-feira, haverá lugar ao “Há Baile 
em Casa”, substituto do tradicio-
nal “Há Baile no Largo”, que to-
dos os anos, desde 2014, enche 
o Largo Coronel Baptista Coelho. 
Pelas 22h00, “Los Bravos” irão 
animar, através das plataformas 
digitais do Município, quem qui-
ser dançar a partir de casa.

O “Arraial dos Carvalhais” 
passará a ser “Arraial em Casa”, 
numa noite popular, a 10 de ju-
lho. No total, 10 artistas do Mu-
nicípio de Santo Tirso – Conjun-
to Típico Pedra do Couto, Zédicó, 
Lando, Duo Polifonia, Serafim 

Ferreira, José Morais Silva, Ban-
da Charanga, Conjunto Musical 
Santo André, Grupo de Concer-
tinas de Monte Córdova e Luso-
Som – vão atuar à mesma hora, 
pelas 20h30, em 10 locais dife-
rentes da cidade.

As atuações serão realizadas 
em zonas residenciais A ideia 
é que, dentro de casa, a popu-
lação possa dançar em famí-
lia ao som da música popular 
portuguesa. 

Sábado, feriado municipal, a 
tradicional missa solene que se 
realiza na Igreja Matriz de San-
to Tirso será transmitida, pelas 
19h00, na página oficial do Mu-
nicípio no facebook. A missa 
será conduzida pelo Bispo do 
Porto, D. Manuel Linda e, apesar 
de aberta ao público, o número 
de lugares será condicionado às 
regras determinadas pelas auto-
ridades de saúde. 

Ecos da Cave
No mesmo dia, haverá “Con-

certo em Casa”, numa espécie 
de “revive” Festas de São Ben-

to, com a transmissão nas pla-
taformas digitais do Município 
do concerto que os Ecos da Cave 
realizaram na Praça 25 de Abril, 
em 2017. O momento pretende 
também assinalar o novo proje-
to da banda de Santo Tirso, que 
irá lançar um livro/DVD com os 
momentos mais marcantes do 
grupo composto por José Cos-
ta, Carlos Lima, Armindo Lima, 
Chico Zé e Fredo. 

Concurso
O último dia das Festas de 

São Bento, 12 de julho, será tam-
bém assinalado nas plataformas 
digitais, nomeadamente com os 
vencedores do concurso de mon-
tras dos estabelecimentos co-
merciais aderentes, que se irá 
realizar por votação na página 
de facebook do Município, bem 
como um vídeo final de encer-
ramento das festas. 

Pelo meio, haverá ainda diver-
sas surpresas, sempre a decor-
rer nas plataformas digitais do 
Município de Santo Tirso. Divir-
ta-se, em casa!

As iniciativas previstas para este ano irão ser transmitidas nas plataformas digitais do Município

Festas de São Bento 
regressam em formato 
“ fique em casa ”
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Quando, a 14 de março, João Fer-
nandes aterrou na ilha do Príncipe, 
em S. Tomé e Príncipe, levava já na 
bagagem o devastador historial que 
a Covid-19 estava a deixar na Europa. 
Enfermeiro e habituado a embarcar 
em missões humanitárias pelo mun-
do tinha, desta vez, “um desafio gi-
gante” pela frente. Ainda sem casos a 
registar na ilha do Príncipe, o primeiro 
passo foi “reunir com os responsáveis 
das unidades hoteleiras e sensibili-
za-los para fechar”, recorda. “Ou fe-
chavam de uma maneira responsável, 
ou, provavelmente, iam fechar com os 
contágios”, explica. Compreenderam 
e, mesmo com a certeza do impacto 
económico que a medida teria na ilha, 
acederam. 

Passou a trabalhar de perto com a Uni-
dade de Saúde Local e a desenvolver um 
plano de contingência que fosse capaz 
de controlar entradas na ilha e garantir a 
segurança da comunidade. Dois voos de 
repatriamento saíram do Príncipe e João 
não ponderou embarcar. “Os meus atos 
aqui têm uma dimensão completamente 
distinta, a capacidade de resposta é mui-
to inferior e eu senti que seria mais útil 
e que conseguiria fazer uma maior dife-
rença se ficasse”, realça. Ficou.

Os primeiros casos chegariam com um 
avião de 39 passageiros, 29 dos quais 
positivos. “Foi um processo longo e difí-
cil, porque não tínhamos uma boa capa-
cidade de testagem”, explica. As ações 
de sensibilização junto da comunidade 
foram essenciais para evitar o contágio. 
Generalizou-se o uso de máscaras, mui-
tas delas fabricadas por artesãos locais, 
e difundiu-se a importância de medidas 
de proteção. O isolamento dos infeta-
dos evitou novas contaminações e as 
populações do Príncipe estão, até ago-
ra, seguras.

João Fernandes vive entre a ilha e San-
to Tirso e divide os meses do ano entre 
o trabalho que desenvolve na Fisiclinic 
e na Workapt, que detém no concelho 
e o trabalho na área da saúde, do ou-
tro lado do mundo. Foi contratado pela 
HBD, uma empresa empenhada em “fa-
zer da ilha do príncipe, em S. Tomé, um 
exemplo de eco sustentabilidade para o 
mundo”. “Queriam um profissional que 
fosse capaz de desenvolver um sistema 
de assistência às pessoas das unida-
des hoteleiras, às 600 pessoas ligadas 

à empresa, mas também colaborar com 
o hospital ao nível de assistência médi-
ca para toda a ilha”. Desde 2016, passa 
por lá períodos de vários meses e não 
esconde o entusiasmo quando fala das 
“experiências extraordinárias” que tem 
vivido. “Isto ajuda-nos a crescer e, nes-
te momento, tenho duas casas: uma em 
Santo Tirso e outra em São Tomé e Prín-
cipe”, assume.

O Quénia e a Guiné Bissau
Os dias em que João calcorreava, de 

bicicleta, as ruas de Guimarei com os 
amigos, dividia o tempo entre partidas 
de futebol e aventuras em carrinhos de 
rolamentos são, hoje, meros detalhes 
que quase se desvanecem na quanti-
dade de histórias que tem para contar. 
Aos 37 anos, garante que trabalhar em 
missões humanitárias era o que “real-
mente queria para a vida”. 

Em 2014, recém-formado em enfer-
magem e a trabalhar no Hospital de San-
to António, no Porto, João Fernandes 
demitiu-se e embarcou, sozinho, rumo 
à maior favela do mundo, Kibera, no 
Quénia, para um projeto de voluntaria-

do. O impacto, confidencia, foi duro. 
“Na altura, havia alguns atentados, as 
embaixadas tinham sido fechadas”, re-
corda. O medo, associado ao barulho 
de bombas, passou a assumir-se como 
a normalidade do dia-a-dia e o foco foi, 
ao longo de um mês, o trabalho que 
desenvolvia com as crianças ao nível 
do rastreio do HIV e de sinalização de 
crianças doentes ou desnutridas. 

O regresso a Portugal, à rotina de 
trabalho na empresa e na clínica foi o 
impulso que precisava para construir 
o percurso que tem até hoje. Candida-
tou-se aos Médicos Sem Fronteiras e 
não tardou a passar mais seis meses 
em Bafatá, na Guiné Bissau, na linha 
da frente de uma crise de malária. Tra-
balhou em emergência pediátrica, onde 
a ausência de recursos era apenas um 
dos entraves com os quais lidava dia-
riamente. Viu cenários que nunca tinha 
imaginado, ajudou a capacitar as orga-
nizações locais, a reduzir a mortalida-
de infantil de 20 para dois por cento, 
adoeceu com malária e, ainda assim, 
não tem dúvidas: “Foi a experiência da 
minha vida”.

Santo Tirso esteve em desta-
que no programa Cinemax, da 
RTP 2, com a estreia da curta-me-
tragem de Joaquim Pavão “Sculp 
Entre Sonhos”, uma obra ficcio-
nal, baseada nas obras que com-
põem o Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea (MIEC).

Depois de Joaquim Pavão 
ter realizado o filme instalação 
“Sculp Sonhos”, uma longa-me-
tragem ficcional em torno do 
acervo do Museu Internacional 

de Escultura Contemporânea, que 
deu também lugar a uma expo-
sição, estreia agora “Sculp Entre 
Sonhos”, uma interpelação dessa 
primeira obra.

A curta-metragem, de 23 mi-
nutos, decorre num mundo pós-
-capitalismo em que toda a exis-
tência está determinada, todos os 
problemas resolvidos e o equilí-
brio atingido. Através do sonho, 
as personagens mergulham numa 
abstração antagónica à realidade 

onde habitam. Este confronto le-
va-as a questionar o seu próprio 
papel dentro de um sistema, pro-
movendo a sua saída. Estes, os 
instáveis, habitam o contraponto, 
uma realidade onde o livre arbí-
trio entrega a existência à com-
plexa teia de ações individuais.

Joaquim Pavão foi, recente-
mente, galardoado em Nova Ior-
que. “Antes que a noite venha 
– Falas de Antígona”, que o rea-
lizador criou durante o “Creative 

Film Workshops”, do Festival In-
ternacional de Cinema AVANCA, 
alcançou quatro distinções no 
“Red Carpet Film Awards”.

O Museu Internacional de Es-
cultura Contemporânea nasceu 
no início dos anos 90, numa ideia 
que partiu do escultor já faleci-
do Alberto Carneiro. Atualmen-
te, é composto por 57 escultu-
ras ao ar livre, dispersas por seis 
polos da cidade de Santo Tirso, 
conta com obras de 56 esculto-

res nacionais e internacionais, 
desde o artista belga Paul Van 
Hoeydonck, que tem uma obra 
sua na lua, até nomes como Pe-
dro Cabrita Reis, Fernanda Fra-
gateiro, Júlio Le Parc, Fernando 
Casás e Carlos Criz Diez. A 21 de 
maio de 2016, o MIEC “ganhou” 
a sua sede, resultado de um pro-
jeto que juntou os dois prémios 
Pritzker portugueses, os arquite-
tos Álvaro Siza Vieira e Eduardo 
Souto de Moura.

A Câmara Municipal de 
Santo Tirso reconheceu 
a Confeitaria Moura e a 
Casa Reis como “Lojas 

com História”, passando os dois 
espaços centenários a ser abran-
gidos por um regime jurídico que 
protege os “Estabelecimentos e 
Entidades de Interesse Histórico 
e Cultural ou Social”.

“São, sem dúvida dois ex-li-
bris do comércio local de Santo 
Tirso, cuja notoriedade vai mui-
to além das fronteiras do conce-
lho”, explica o presidente da Câ-
mara Municipal, Alberto Costa, a 
propósito deste reconhecimento. 
“Trata-se de um património ima-
terial de enorme valor, no senti-
do em que constituem um tes-
temunho real da história local. 
São estabelecimentos que con-
tribuem, sem sombra de dúvida, 
para o enriquecimento do tecido 
social, económico e cultural do 
Município”, acrescenta.

Benefícios
Com o novo estatuto, as lojas 

passam a beneficiar do acesso 
a programas de apoio próprios, 
assim como da proteção previs-
ta nos regimes jurídicos de ar-
rendamento urbano e das obras 
em prédios arrendados. Preten-
de-se, assim, tornar mais fácil as 
medidas de conservação que se 
demostrem necessárias.

Confeitaria Moura
A funcionar desde 1892, a his-

tória da Confeitaria Moura confun-
de-se com a história dos próprios 
jesuítas. Um das versões sobre 
a origem da receita é a de que 
chegou a Portugal pelas mãos de 
um pasteleiro espanhol que foi 
trabalhar para a pastelaria Mou-
ra. Segundo reza a história, antes 
de chegar a Portugal o pastelei-
ro trabalhou numa comunidade 
de padres jesuítas em Bilbao e aí 
terá ido buscar a inspiração para 
o nome. Típico de Santo Tirso, o 
jesuíta é hoje um doce que pode 
ser apreciado em todo o país.

Casa Reis
Com 159 anos, a retrosaria 

Casa Reis é a mais antiga do Nor-
te do país. Tendo sido fundada 
por Narciso José Teixeira com o 
nome de "Tem Tudo", dedicava-se, 
nos primeiros tempos de ativida-
de, à venda de fazenda, miude-
zas, decorações. Hoje a Casa Reis 
é gerida por Magno Braga que 
começou a trabalhar na loja há 
49 anos, e, apesar de continuar a 
vender de tudo um pouco, o ne-
gócio dedica-se sobretudo à de-
coração de interiores. Ainda hoje, 
continua a ser possível encontrar 
tecidos que eram vendidos quan-
do a loja abriu como a flanela de 
xadrez, o serrubeco, ou a chita 
para os vestidos de senhora.

João Fernandes vive entre a ilha de S. Tomé e Principe e Santo Tirso

A história da Confeitaria Moura confunde-se com a história dos próprios jesuítas

Com 159 anos, a retrosaria Casa Reis é a mais antiga do Norte do país

João Fernandes nunca escondeu da 
família a vontade de abraçar causas 
humanitárias, mas garante que o en-
tendem e apoiam. “Acho que nasci com 
esta vontade genuína de querer partir, 
ajudar, mas ao mesmo tempo enrique-
cer-me, conhecer novas culturas”, as-
sume. O processo de aprendizagem, 
de “crescimento pessoal, profissional, 
humanitário e espiritual” é um dos fa-
tores que o fazem aventurar-se em de-
safios “muitas vezes esgotantes”, mas 
que fazem parte do caminho que esco-
lheu. Ainda assim, deixa claro que “o 
ato de ajudar alguém é igual em Portu-
gal ou em qualquer outro lugar do mun-
do, seja ajudar um idoso a trocar uma 
lâmpada ou a salvar uma vida de uma 
criança no meio do mato, em Bafatá”.
Em agosto, quando já estiver de vol-
ta a Santo Tirso haverá novos desa-
fios onde trabalhar. A certeza, essa, 
continua intacta:  João Fernandes irá 
continuar a fazer missões nos próxi-
mos tempos.

MISSÃO DE AJUDAR 

João Fernandes: Um enfermeiro 
em missão pelo mundo

Obra de Joaquim Pavão inspirada no Museu Internacional de Escultura Contemporânea 

Curta-metragem estreou na RTP 2

Santo Tirso tem já duas 
“Lojas com História”
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HÁ BAILE EM CASA   
22H00 
DJ Los Bravos
Durante os últimos anos, o Há Baile no 
Largo tem enchido a Praça Coronel 
Baptista Coelho, ao som de DJ’s. Este 
ano, passamos para o Há Baile em 
Casa. Uma hora seguida de música, sem 
publicidade, para dançar na sala, no 
quarto, na cozinha… 
FACEBOOK/INSTAGRAM/YOUTUBE

QUINTA
DIA 9

ARRAIAL EM CASA   
20H30 
Conjunto Típico Pedra do Couto, 
Zédicó, Lando, Duo Polifonia, 
Serafim Ferreira, José Morais Silva, 
Banda Charanga, Conjunto Musical 
Santo André, Grupo de Concertinas 
de Monte Córdova e LusoSom
Inspirado no Arraial dos Carvalhais, 
vamos levar esta noite popular até si, 
com 10 concertos em simultâneo nas 
zonas residenciais da cidade de Santo 
Tirso. Para dançar dentro de casa, com 
toda a família. 

SEXTA
DIA 10

CERIMÓNIA 
09H30 
DIA DA ELEVAÇÃO DE SANTO TIRSO A CIDADE
Tributo aos profissionais que estiveram na linha da 
frente no combate à covid-19 
FACEBOOK/INSTAGRAM/YOUTUBE

21H00 
Mensagem do presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa
FACEBOOK/INSTAGRAM/YOUTUBE

QUARTA
DIA 8

MISSA SOLENE   
Igreja Matriz de Santo Tirso 
com o Bispo do Porto D. Manuel Linda
FACEBOOK

CONCERTO EM CASA   
21H00 
ECOS DA CAVE
Depois do sucesso nos anos 80/90, os Ecos 
da Cave voltaram a juntar-se para dar um 
concerto memorável nas Festas de São Bento 
de 2017. Recorde o espetáculo que juntou em 
palco José Costa, Carlos Lima, Armindo Lima, 
Chico Zé e Fredo. 
FACEBOOK/INSTAGRAM/YOUTUBE

SÁBADO
DIA 11

CONCURSO DE MONTRAS  
09H30 
Conheça o vencedor da melhor montra 
São Bento 2020. 
FACEBOOK

FIM DAS FESTAS   
21H00 
FACEBOOK/INSTAGRAM/YOUTUBE

DOMINGO
DIA 12

8—12 8—12 
JULHOJULHO

SANTO TIRSO

Siga toda 

a programação 

nas redes sociais

do Município


