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J á está operacional o novo 
posto avançado dos Bom-
beiros Voluntários Tirsen-
ses, em Monte Córdova. A 

funcionar na sede da Associação 
Cultural Desportiva e Recreativa 
de Cabanas, o espaço foi adap-
tado com o apoio da Junta de 
Freguesia de Monte Córdova e 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso e manter-se-á em funcio-
namento até outubro. 

Durante o período crítico 
dos incêndios, e até 15 de ou-
tubro, estará em funcionamen-
to o posto avançado dos Bom-
beiros Tirsenses na freguesia 
de Monte Córdova. O objetivo 
é garantir maior proximidade e 
rapidez de resposta a um dos 
locais do concelho com maior 
área florestal.

“A criação deste posto resul-
ta do diálogo entre várias ins-
tituições concelho que se dis-

puseram a encontrar soluções 
que garantissem a máxima se-
gurança da população”, desta-
cou o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Alberto Costa, durante o 
dia 17 de julho, que assinalou o 
arranque do posto.

Já Raquel Meireles, vice-pre-
sidente da Associação Cultural 
Desportiva e Recreativa de Ca-
banas, instituição que cedeu 
as instalações, assegurou que 
a Associação terá “sempre as 
portas abertas” para parcerias 
semelhantes, especialmente tra-
tando-se de “assegurar, no dia 
a dia, o bem-estar de todos”.

O espaço em que o posto 
funcionará foi adaptado com o 
apoio da Câmara Municipal e 
da Junta de Freguesia de Mon-
te Córdova e tem, agora, wc’s 
com chuveiros, uma cozinha e 
dormitórios. Funcionará em per-
manência, 24 horas por dia, e 

Andreia Correia, presidente da 
Junta de Freguesia de Monte 
Córdova, acredita que “será uma 
mais-valia para a freguesia”.

Plano Municipal de Defesa  
da Floresta contra Incêndios 

No terreno desde o início do 
mês de junho, o Plano Municipal 

de Defesa da Floresta contra In-
cêndios conta com 20 equipas 
e cerca de 69 elementos dedi-
cados aos incêndios florestais, 
contando com os meios perma-
nentes disponíveis nos Corpos 
de Bombeiros do Município.

A par das entidades da Área 
de Proteção Civil, o Dispositi-
vo de Santo Tirso tem integrada 
uma equipa municipal compos-
ta por cinco elementos no ativo, 
que resultam de uma parceria 
com o IEFP. 

Integram, ainda, o dispositi-
vo a equipa de Sapadores Flo-
restais, as equipas de proteção 
florestal da GNR, as equipas de 
comando da GNR de Santo Tir-
so e Vila das Aves, apoiadas em 
viaturas todo o terreno, duas 
equipas da PSP e uma equipa 
de primeira intervenção da Junta 
de Freguesia da Agrela.

Este não é o editorial que tinha pensado para esta edição. Infelizmente, dadas 
as consequências trágicas que o incêndio, que se iniciou em Sobrado e se alastrou 
à freguesia de Agrela, no fim de semana de 18 e 19 de julho, teve para 73 animais 
que se encontravam em abrigos ilegais, não me é possível focar noutro assunto.

Quero, sobre isto, dizer-vos que, logo no dia 20, decidi abrir um processo interno 
para apurar todas as responsabilidades e que a Câmara Municipal colaborará, em 
tudo, para que se possa esclarecer a verdade.

Quero agradecer a todos - cidadãos anónimos, associações, clínicas particula-
res, municípios vizinhos – que de alguma forma ajudaram os animais sobreviventes.

Quero ainda agradecer a onda de solidariedade, sem precedentes, que chegou 
ao nosso Canil/Gatil Municipal, nomeadamente ao nível de pedidos para adoção de 
animais.

O abandono animal é um problema antigo, perante a tragédia a que assistimos 
impõe-se que todos, sem exceção, enquanto sociedade o encaremos de frente.

 
ALBERTO COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Arranque do novo posto avançado dos Bombeiros Tirsenses foi assinalado com a presença do presidente da Câmara Municipal

Santo Tirso tem uma área flo-
restal superior a seis mil hec-
tares e, explica Alberto Cos-
ta, “Monte Córdova é uma das 
freguesias que mais contribui 
para este número e uma das 
zonas com maior risco em ma-
téria de incêndios”. Ter recur-
sos humanos e técnicos na zo-
na é, por isso, “uma forma de 
garantir maior rapidez de aler-
ta, uma intervenção mais efi-
caz e, ao mesmo tempo, uma 
forma de garantir maior quali-
dade na gestão de meios”, res-
salva o autarca.
Ao posto avançado estarão alo-

cados uma ambulância, um car-
ro de primeira intervenção, um 
autotanque e uma Equipa Lo-
gística de Apoio ao Combate. 
“A equipa que estará desloca-
lizada durante este período es-
tá preparada para dar resposta 
à primeira intervenção ao nível 
de incêndios rurais, mas tam-
bém para emergências hospi-
talares”, adiantou Vítor Pin-
to, segundo Comandante dos 
Bombeiros Voluntários Tirsen-
ses, lembrando que a presença 
em Monte Córdova irá, por ou-
tro lado, “ajudar a alavancar o 
voluntariado na Associação”.

RESPOSTA

Dispositivo Municipal de Defesa da Floresta está no terreno 

Posto avançado dos 
bombeiros em Monte Córdova
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A Câmara de Santo Tir-
so conseguiu alargar a 
oferta de transportes 
no território municipal, 

após a entrada em funcionamen-
to dos serviços essenciais no iní-
cio de junho, aumentando de 13 
para 123 o número de linhas as-
seguradas. Pela primeira vez, há 
carreiras nas antigas freguesias 
de São Salvador do Campo e São 
Mamede de Negrelos. 

Depois de assegurados os 
serviços essenciais de trans-
portes públicos no Município, a 
8 de junho, a Câmara de Santo 
Tirso conseguiu, agora, que a 
oferta fosse alargada. “Com a in-
clusão no Orçamento Suplemen-
tar de uma verba de 94 milhões 
de euros, destinados a apoiar o 
serviço de transportes públicos, 
oito milhões de euros dos quais 
canalizados para a Área Metro-
politana do Porto com vista a 
reforçar a rede de transportes 
públicos, o serviço no Município 
de Santo Tirso passou a funcio-
nar com 80 por cento da oferta 
que se verificava antes da pan-
demia”, explica o presidente da 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so, Alberto Costa.

Neste contexto, a autarquia 
conseguiu, inclusivamente, re-
forçar a rede pública no territó-
rio municipal. Pela primeira vez, 
revela Alberto Costa, “consegui-

mos criar condições para fazer 
chegar carreiras às antigas fre-
guesias de São Salvador do Cam-
po e São Mamede de Negrelos”.

Processo
Os transportes públicos re-

gressaram ao Município de San-
to Tirso a 8 de junho, depois de 
um interregno provocado pela 
pandemia e pelas dificuldades 
financeiras apresentadas pelas 
operadoras, incapazes de fazer 

face aos serviços mínimos ain-
da durante o mês de maio. Para 
fazer face aos problemas, logo a 
18 de maio, com o arranque das 
aulas do 11º e 12º anos, o Mu-
nicípio de Santo Tirso teve de 
suportar um encargo financeiro 
que resulta da disponibilização 
de recursos humanos e de viatu-
ras para garantir os transportes 
escolares. Já em junho, a Câmara 
Municipal teve de assumir uma 
responsabilidade financeira de 

cerca de 100 mil euros para as-
segurar os “serviços essenciais” 
a toda a população. 

Agora, com este reforço da 
oferta, e desde o dia 11 de ju-
lho, o território do Município de 
Santo Tirso passou a estar co-
berto por 123 linhas, muito acima 
das 13 linhas que tinham entrado 
em funcionamento a 8 de junho.

O serviço funciona de acordo 
com as recomendações da Dire-
ção-Geral de Saúde, nomeada-

mente com redução do núme-
ro máximo de passageiros para 
2/3 da lotação dos autocarros, 
de forma a garantir o distancia-
mento social e a segurança do 
posto de motorista. É ainda obri-
gatório o uso de máscara e/ou 
viseira no interior do transporte 
de passageiros. Outra medida 
passa pela constante limpeza e 
desinfeção dos autocarros, tendo 
por base as diretrizes das auto-
ridades de saúde.

O Canil/Gatil Municipal 
de Santo Tirso tem um 
novo veterinário. Com 
um mestrado em Me-

dicina Veterinária pela Universi-
dade de Trás-os-Montes, Hélder 
Tulha assumiu, a 22 de julho, as 
novas funções. Dois anos após 
a abertura, este equipamento da 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so já promoveu a adoção de 618 
animais.

No currículo, Hélder Tulha 
tem ainda um estágio no Hospi-
tal Veterinário da Universidade 
de Glasgow, no Reino Unido, e 
um longo percurso ligado à pro-
teção animal no concelho, quer 
enquanto professor na Escola 
Profissional Agrícola Conde S. 
Bento, quer pelo trabalho desen-
volvido no Centro Veterinário de 
Santo Tirso, com o qual colabora 
desde 2009. 

A entrada em funções do novo 
veterinário municipal foi anuncia-
da pelo presidente da Câmara de 

Santo Tirso, Alberto Costa, a 22 
de julho, após uma visita ao Ca-
nil/Gatil Municipal. 

A mudança surgiu em conse-
quência dos acontecimentos do 
fim de semana de 18 e 19 de ju-
lho, após o reacendimento de 
um incêndio em Sobrado, con-
celho de Valongo, que acabou 
por se alastrar para a freguesia 
de Agrela, no Município de Santo 
Tirso. O fogo acabou por atingir 
dois abrigos ilegais que se situa-
vam na serra da Agrela, nomea-
damente o abrigo “Cantinho das 
Quatro Patas”, onde morreram 
73 animais, de acordo com os 
últimos dados oficiais, à data 
do fecho desta edição. 

Face à situação, o presidente 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso abriu um processo disci-
plinar e suspendeu de funções o 
veterinário municipal, para apu-
ramento de responsabilidades 
sobre a situação ocorrida nos 
abrigos ilegais. “Face à atual si-

tuação, foi necessário encontrar 
uma resposta rápida, de forma a 
garantir a continuidade do trata-
mento e do bem-estar dos ani-
mais que se encontram no Canil/
Gatil Municipal de Santo Tirso”, 
sublinhou Alberto Costa, referin-
do-se à entrada em funções de 
Hélder Tulha.

Ao todo, e em consequên-
cia do incêndio, foram realoja-
dos no Canil/Gatil Municipal de 
Santo Tirso 16 animais, estando 
três deles ainda nas instalações. 
Para Valongo foram transferidos 
seis, Vila do Conde acolheu qua-
tro, a Associação Gatos e Afetos 
recebeu três e os restantes es-
tão ao cuidado de clínicas do 
concelho.

Alberto Costa, que assumiu 
o pelouro da Proteção da Vida 
Animal, salientou a importância 
de “mudar mentalidades” no que 
diz respeito aos direitos e bem-
-estar dos animais.

Joaquim Abreu, fundador e 
dono do grupo Fibrogest, foi 
galardoado com o Prémio Me-
tropolitano de Empreendedo-
rismo 2019, atribuído pela Área 
Metropolitana do Porto (AMP). A 
cerimónia decorreu no início do 
mês de julho, no Centro de Con-
gressos da Alfândega do Porto, 
e contou com a presença do se-
cretário de Estado do Comércio, 
Serviços e Defesa do Consumi-

dor, João Torres em representa-
ção do ministro de Estado, da 
Economia e da Transição Digital, 
Pedro Siza Vieira.

“É um homem que deu um 
contributo enorme para o desen-
volvimento do Município de San-
to Tirso e do país, tanto a nível 
económico como social e, sem 
dúvida, merecedor de mais esta 
homenagem”, destacou o presi-
dente da Câmara Municipal de 

Santo Tirso, Alberto Costa, que 
recebeu o galardão em nome de 
Joaquim Abreu. O autarca subli-
nhou o “percurso inovador” do 
empresário que, acredita, “se tor-
nou uma referência para várias 
gerações”.

Com um espírito empreende-
dor a dar nas vistas desde cedo, 
Joaquim Ferreira Abreu destacou-
-se pelo trabalho ao nível em-
presarial e pelo apoio constan-

te ao nível associativo, cultural 
e humanitário, nomeadamente 
através da ligação aos Bombei-
ros Voluntários de Vila das Aves, 
do qual é o sócio número um. Ao 
prémio que agora arrecada jun-
tam-se outros, como a medalha 
de Honra da Câmara Municipal 
de Santo Tirso e a condecora-
ção pelo antigo Presidente da 
República, Aníbal Cavaco Silva, 
em 2010, como Comendador da 

Ordem do Mérito Agrícola, Co-
mercial e Industrial – Classe do 
Mérito Industrial.

O Prémio Metropolitano de 
Empreendedorismo é uma ho-
menagem pública a personali-
dades que se tenham destacado 
pela sua ação inovadora e dinâ-
mica empreendedora, imprescin-
dível para o desenvolvimento do 
território e criação de valor para 
a Área Metropolitana do Porto. 

Transportes públicos estão em funcionamento com 123 linhas

Helder Tulha é o novo veterinário do Canil/Gatil Municipal

Conferência de imprensa 
do Presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso 
20 de julho

Em face dos acontecimentos ocorridos, na sequência do 
incêndio que se iniciou em Sobrado, no Município de Va-
longo, e alastrou à freguesia de Agrela, no Município de 
Santo Tirso, quero, em primeiro lugar, lamentar profun-
damente a morte dos animais ocorrida nos abrigos on-
de estavam alojados.

Em nome do executivo municipal da Câmara de Santo 
Tirso, quero também tornar público o seguinte:

1.  Decidi mandar instaurar um processo disciplinar ao 
veterinário municipal, com suspensão imediata de 
funções, a partir de hoje;

2. Decidi mandar instaurar um processo interno de ave-
riguações relativamente aos acontecimentos ocor-
ridos nos abrigos de animais;

3. Decidi também, com efeitos a partir de hoje, chamar 
a mim todo o processo relacionado com os aconteci-
mentos em torno dos abrigos de animais, o que im-
plica, na prática, que passo a assumir o pelouro da 
“Proteção da Vida Animal”;

4. Quero também manifestar publicamente a minha to-
tal disponibilidade para, na qualidade de presidente 

da Câmara Municipal de Santo Tirso, colaborar com 
o Ministério Público no sentido de se apurar todas 
as responsabilidades pelos acontecimentos ocorri-
dos nos abrigos de animais:

 – A Câmara Municipal está disponível para ce-
der todos os relatórios dos técnicos da Câma-
ra Municipal diretamente envolvidos naqueles 
acontecimentos;

 – Câmara Municipal está disponível para ceder o 
relatório do processo de averiguações interno 
que vai correr a partir de hoje, bem como o re-
latório do processo disciplinar que também ho-
je foi instaurado;

5. Para acabar com as especulações e a contrainfor-
mação, quero esclarecer que a Câmara de Santo 
Tirso tinha conhecimento da existência dos abri-
gos, tendo, inclusive, aplicado contraordenações 
às proprietárias;

 – Mas as Câmara Municipais não têm competên-
cias para legalizar ou encerrar canis ilegais – 
essa competência é a da Direção-Geral da Ali-
mentação e Veterinária.

 – Nesta matéria, as Câmara Municipais só podem 
agir quando notificadas pela DGAV – o que não 
aconteceu.

6. Uma vez que a Câmara Municipal não tem competên-
cias para encerrar canis ilegais, amanhã mesmo vai 

seguir um ofício do Município de Santo Tirso para 
a DGAV no sentido de que não permita que os dois 
abrigos de animais sejam reativados;

7. Quero também aproveitar para agradecer publica-
mente, em nome do Município de Santo Tirso, toda 
a colaboração ontem e hoje prestada por um con-
junto de entidades, nomeadamente:

 – Canis de Municípios vizinhos que, depois de 
contactados pela Câmara Municipal, se dispo-
nibilizaram para receber animais dos abrigos.

 – Associações e clínicas de animais que também 
acolheram animais que estavam alojados nos 
dois abrigos.

 – Particulares que se deslocaram ao local e aco-
lheram animais.

Já existe o compromisso da câmara municipal em 
apoiar as associações e os particulares que acolhe-
ram animais dos abrigos, nomeadamente através da 
vacinação e da esterilização;

8. Quero, por fim, assumir que estou SOLIDÁRIO com 
todos os que defendem o bem-estar e a vida animal 
e que o Município de Santo Tirso está empenhado 
na proteção dos direitos dos animais, razão pela 
qual temos vindo a desenvolver ao longo dos últi-
mos anos um conjunto de políticas dirigidas à de-
fesa dos animais, cujo projeto maior foi a constru-
ção do Canil/Gatil Municipal.

Oferta de transportes 
públicos aumenta 
no Município de Santo Tirso

Canil Municipal 
com novo veterinário

Área Metropolitana do Porto homenageia Joaquim Abreu
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É um dos primeiros inves-
timentos que marcam a 
reabilitação urbana do 
quarteirão antes ocupa-

do pela fábrica Arco Têxteis. A 
Mercadona escolheu Santo Tirso 
para abrir a 12ª loja no país e a 
inauguração foi assinalada com 
a presença do presidente da Câ-
mara Municipal, Alberto Costa, 
que salientou a importância des-
te investimento para o concelho.

“Acredito que a abertura da 
Mercadona nestas instalações da 
antiga fábrica da Arco Têxteis vai 
permitir criar uma nova centrali-
dade e imprimir uma nova dinâmi-
ca a toda esta zona, que irá, com 
toda a certeza, tornar-se numa ân-
cora do desenvolvimento do co-
mércio local e de novos negócios”, 
enfatizou o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, durante a inauguração da 
loja que decorreu a 25 de junho.

A instalação da multinacional 
espanhola em Santo Tirso permi-
tiu a criação de 60 novos pos-
tos de trabalho, com contratos 
sem termo, em linha com a es-
tratégia definida pela autarquia, 
como realçou Alberto Costa, “de 
captação de investimento para 

o Município e criação de postos 
de trabalho”.

Por parte da Mercadona, Joa-
na Ribeiro, diretora de Relações 
Externas Norte de Portugal, lem-

brou o desafio assumido pela 
empresa: “Tratou-se de um proje-
to muito interessante que contri-
buiu para a revitalização da zona 
onde estava instalada antiga fá-

brica arcos Têxteis”. Por outro 
lado, acrescentou, “abrimos esta 
loja garantindo todas as regras 
de segurança e higiene, face ao 
contexto que estamos a viver”.

Reconversão
A instalação da Mercadona 

na antiga Arco Têxteis é apenas 
um dos investimentos previstos 
para aquela zona. Depois da fa-
lência em 2015, as instalações 
da Arco Têxteis foram adquiridas 
pela empresa Rota Própria, num 
investimento total de 7,5 milhões 
de euros.

O investimento da Rota Própria 
foi reconhecido pela autarquia 
como “Projeto de Interesse Mu-
nicipal”, com benefícios ao nível 
do acompanhamento do proces-
so, através do Invest Santo Tirso, 
e de redução de taxas e licenças 
municipais, dado a dinâmica eco-
nómica e empresarial que preten-
de imprimir naquele espaço [ver 
peça de baixo].

A par da reabilitação da antiga 
fábrica, foram também executa-
dos melhoramentos das vias, no-
meadamente a requalificação de 
um troço da Rua Comendador An-
tónio Maria Lopes, localizado en-
tre a rotunda de acesso às novas 
instalações e as ruas do Arco e da 
Misericórdia, bem como um novo 
arruamento já a funcionar que liga 
a Rua Comendador António Maria 
Lopes e a Central de Transportes. 

Já estão em curso as obras 
para a construção do Mcdonald’s 
em Santo Tirso. A maior cadeia 
mundial de restaurantes de fast 
food irá instalar-se num terreno 
da antiga fábrica Arco Têxteis, 
junto à Mercadona. 

Servindo cerca de 68 milhões 
de clientes por dia em 119 países 
através de 37 mil pontos de ven-
da, a empresa é já um símbolo 
mundial e deverá abrir portas em 
Santo Tirso até ao final do ano.

A instalação do gigante ame-
ricano surge no âmbito do pro-
jeto de requalificação da antiga 
fábrica Arco Têxtil, numa área 
de mais de 100 mil metros qua-
drados que prevê a criação de 
valências dedicadas a comér-

cio, serviços, habitação e equi-
pamentos. A empresa Rota Pró-
pria, que adquiriu as instalações 
da antiga fábrica, após a falên-
cia em 2015, prevê que, no total, 

o investimento dos diferentes 
agentes privados que ali se irão 
fixar ascenderá a 40 milhões de 
euros e criará mais de 500 pos-
tos de trabalho.

“É importante, para Santo Tir-
so, que grandes empresas esco-
lham o Município para se insta-
lar, uma vez que é demonstrativo 
da pujança económica do conce-

lho”, argumenta o presidente da 
Câmara Municipal, Alberto Costa, 
considerando que este tipo de 
serviços não substituem o co-
mércio local “que continuará a 
ter os seus clientes fixos”. 

Com a construção do Mcdon-
ald’s, esta passa a ser a segun-
da cadeia de fast food instalada 
no Município de Santo Tirso. A 
primeira foi a Burger King, ins-
talada na Rua de Rãs, que abriu 
portas em dezembro de 2018, 
naquela que foi uma estratégia 
da Burger King Portugal em re-
forçar a presença em Portugal, 
apostando também em Santo Tir-
so. Atualmente, a cadeia de fast 
food conta com 101 restaurantes 
de norte a sul do país.

Menos de 48 horas após o 
incêndio que deflagrou 
na Ada Fios, a Câmara 
Municipal de Santo Tir-

so e o Governo já estavam no ter-
reno, tendo em vista encontrar a 
melhor solução para a retoma da 
atividade da empresa localizada 
em Santa Cristina do Couto.

Depois do incêndio que des-
truiu mais de 50 por cento da fá-
brica, ocorrido a 22 de junho, o 
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, a 
ministra da Coesão Territorial, 
Ana Abrunhosa, e o administra-
dor da Ada Fios, Luís Andrade, 
estiveram reunidos. 

“Quero agradecer a presen-
ça tão célere da ministra, e toda 

a disponibilidade demonstrada 
para analisar a melhor forma de 
ajudar esta empresa de grande 
valor, não só para o Santo Tir-
so, mas também para o país. A 
Câmara de Santo Tirso apoiou, 
em 2016, a Ada Fios, como Pro-
jeto de Interesse Municipal, ten-
do em vista ampliação de insta-
lações e consequente aumento 
dos postos de trabalho e a nos-
sa intenção é que esta empresa 
possa, rapidamente, ultrapassar 
esta infelicidade e que nós pos-
samos continuar a apoiar o seu 
crescimento”, referiu o presiden-
te da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa, no final da 
visita às instalações da Ada Fios, 
a 24 de junho.

Exemplo
Ana Abrunhosa comprometeu-

-se “a avaliar de que forma o Go-
verno poderá apoiar a Ada Fios 
dentro dos meios disponíveis”, e 
“a analisar uma candidatura que 
a empresa tem já submetida para 
produzir um tecido não tecido, ino-
vador, cuja produção não existe 
no país”.

A ministra da Coesão Territorial 
fez questão de felicitar a autarquia 
“por querer fazer parte da solu-
ção” e prestou total solidariedade 
à Ada Fios: “É uma empresa de que 
nos devemos orgulhar todos, por 
contribuir para a riqueza do país”.

Já da parte da empresa, o admi-
nistrador, Luís Andrade, explicou 
que os peritos estavam a avaliar 

a dimensão dos estragos. No en-
tanto, o empresário garantiu que 
uma solução para os 180 colabo-
radores da Ada Fios, asseguran-
do a manutenção dos postos de 
trabalho.

Dedicada à produção de gaze 
e com um volume de exportações 
de mais de 70 por cento da sua 
produção, a Ada Fios aumentou, 
em 2017, as suas instalações em 
Santa Cristina do Couto. Em no-
vembro de 2017 esteve, inclusi-
vamente, no roteiro de visitas a 
empresas do anterior ministro da 
Economia, Manuel Caldeira Cabral, 
dado ter sido uma das várias em-
presas portuguesas que acedeu a 
apoios do Programa Capitalizar e 
do Portugal 2020. 

Multinacional espanhola escolheu Santo Tirso para abrir a sua 12ª loja em Portugal

Este é o terreno onde se irá instalar o Mcdonald’s

O presidente da Câmara de Santo Tirso e a ministra da Coesão Territorial visitaram a fábrica dois dias após o incêndio

O incêndio que destruiu mais 
de 50 por cento da fábrica 
foi combatido pelas corpo-
rações dos Bombeiros Vo-
luntários de Santo Tirso, 
Tirsenses, Vila das Aves, 
Póvoa de Varzim, Paços de 
Ferreira, Valongo e Ermesin-
de. No local chegaram a es-
tar 115 operacionais, entre 
bombeiros de várias corpo-
rações, PSP, INEM, Polícia Ju-
diciária, Polícia Municipal e 
o Serviço Municipal da Pro-
teção Civil da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, apoia-
dos por 35 veículos. 

INCÊNDIO

Construção de Mcdonald’s arranca

Reabilitação da Arco Têxteis 
avança com inauguração 
da Mercadona

Câmara e Governo 
lado a lado
para ajudar Ada Fios
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C asa dos Reclamos, JVC – 
Confeções e Prettl Adion 
são apenas o exemplo de 
três empresas de Santo 

Tirso que souberam reinventar-
-se, em tempo da pandemia da 
Covid-19. Numa visita às três em-
presas, o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, elogiou a forma como 
“olharam para a crise como uma 
oportunidade”. 

“É, verdadeiramente, de lou-
var a forma como o nosso tecido 
empresarial conseguiu encon-
trar a oportunidade dentro da 
crise”, sublinhou o presidente 

da Câmara Municipal de San-
to Tirso, Alberto Costa, depois 
de ter visitado três unidades in-
dustriais do concelho, a 22 de 
junho.

“Quero agradecer a todas as 
empresas do Município que, com 
esforço e criatividade consegui-
ram, não só, adaptar a produção 
de forma a manterem os postos 
de trabalho, como ainda, ajudam 
no combate ao novo coronaví-
rus com os materiais de prote-
ção individual que produzem”, 
sublinhou o autarca em decla-
rações aos jornalistas, na uni-
dade da Prettl Adion, em San-

to Tirso, onde conheceu a nova 
viseira certificada que a marca 
está a produzir.

Por parte da empresa espe-
cialista em componentes plásti-
cos para a indústria automóvel, 
Pedro Oliveira explicou que o 
objetivo, no curto prazo, é au-
mentar este segmento de pro-
dução: “Estamos já a exportar 
para a Alemanha, com o novo 
molde esperamos estar, dentro 
em breve, a produzir 15 mil vi-
seiras por semana”. Para além 
das viseiras de proteção facial 
a unidade da Prettl Adion, em 
Santo Tirso, está ainda a produ-

zir ajustadores para os elásticos 
das máscaras.

Já na JVC – Confeções, em 
Monte Córdova, Alberto Cos-
ta, acompanhou a confeção de 
máscaras em tecido. “Neste mo-
mento, temos 90 por cento da 
produção direcionada para as 
máscaras certif icadas, estamos 
também a produzir golas e, bre-
vemente, começaremos com as 
batas”, referiu o gerente, Sérgio 
Neto, explicando como, de for-
ma a ultrapassar uma fase di-
fícil, “a empresa conseguiu en-
contrar na área da saúde uma 
alternativa”.

A visita iniciou-se na Casa 
dos Reclamos, em Vila das Aves, 
atualmente a produzir dispensa-
dores automáticos, divisórias 
em acrílico e viseiras. “Vende-
mos cerca de 40 por cento das 
viseiras que produzimos. A res-
tante produção oferecemos a 
instituições de saúde, institui-
ções de solidariedade social e 
forças de segurança de todo o 
país. A responsabilidade social 
é para nós um ponto de hon-
ra”, enfatizou Miguel Abreu, res-
ponsável da empresa dedica-
da à produção de suportes de 
publicidade.

Empresas de Santo Tirso mostram versatilidade no contexto da pandemia da Covid-19

A Casa dos Reclamos, locali-
zada em Vila das Aves, é uma 
empresa com mais de 20 anos 
de experiência na área de pro-
dução de publicidade, nomea-
damente reclames luminosos; 
viaturas; empenas; interiores; 
exteriores; expositores; im-
pressão em rígidos; fresagem; 
impressão em grande forma-
to; serralharia. Com a pande-
mia da Covid-19 dedicou-se 
à produção de dispensado-
res automáticos; divisórias 
em acrílico; postes separa-
dores com fitas extensíveis; 
e viseiras.

Tem sede na freguesia de 
Monte Córdova e dedica-se 
à confeção de vesturário. 
A JVC – Indústria de Confe-
ções Lda. emprega 90 co-
laboradores. No momento 
em que a pandemia da Co-
vid-19 chegou a Portugal, 
começou a direcionar a sua 
produção para as másca-
ras certificadas, o que nes-
te momento representa cer-
ca de 90 por cento da sua 
produção. Atualmente, pro-
duzem, ainda, golas e bre-
vemente iniciarão a produ-
ção de batas.  

Esta empresa multina-
cional é especializada na 
produção e comercializa-
ção de módulos plásticos 
e sistemas para a indústria 
automóvel, nomeadamente 
para marcas como a Volks-
wagen, Seat; Audi, Merce-
des ou Peugeot. Com sede 
em Santo Tirso e com 140 
colaboradores, durante a 
pandemia do novo coro-
navírus passou a produzir 
viseiras de proteção facial 
e ajustadores para os elás-
ticos das máscaras. 

JVC

PRETTL

CASA DOS RECLAMOS

ERRATA
Esclarecemos que, 
ao contrário do 
que foi publicado 
na edição de 
fevereiro na 
notícia “Grandes 
Planos quer 
duplicar o número 
de trabalhadores”, 
a Grandes Planos 
foi fundada por 
Joel Silva, Luís 
Gonçalves e 
Miguel Miranda, 
em 2011. 
Pelo lapso, as 
nossas desculpas.

Tecido empresarial do Município reinventa-se
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Já abriu portas, na Rua Ângelo 
de Andrade, o novo Juízo de 
Comércio de Santo Tirso. A 
mudança do Palácio da Jus-

tiça para o antigo edifício das Fi-
nanças pretende trazer melhores 
condições de trabalho àquele que 
é o juízo mais produtivo a nível 
nacional.

“É uma enorme satisfação ver-
mos esta obra concluída”, refere o 
presidente da Câmara Municipal, 
Alberto Costa, lembrando que, 
desde a primeira hora, “a autar-
quia esteve empenhada em criar 
todas as condições necessárias 
para que fosse possível, no âmbi-
to da reforma do mapa judiciário 
de 2014, a integração em Santo 
Tirso da instância do Comércio”.

Com a mudança de instala-
ções, o autarca considera que 
ficam, a partir de agora, “asse-
guradas excelentes condições de 
trabalho a um juízo que já é uma 
referência a nível nacional”. “Tra-
ta-se não só de um tribunal com 
um enorme volume processual, 
mas que, segundo os dados re-
velados pela Comarca do Porto, 
é o mais produtivo do país”, sub-
linha Alberto Costa.

As obras de requalificação do 

antigo edifício das Finanças re-
sultaram do diálogo estabelecido 
entre o Município de Santo Tirso 
e o Governo, nomeadamente com 
o Ministério da Justiça, e do pro-
tocolo assinado com o Instituto 
de Gestão Financeira e Equipa-
mentos da Justiça. O investimen-
to total foi de, aproximadamente, 
800 mil euros. 

O Tribunal de Comércio de 
Santo Tirso tem competência ter-
ritorial sobre os Municípios de 
Gondomar, Valongo, Maia, Mato-
sinhos, Vila do Conde, Póvoa de 
Varzim e Trofa. Com a mudança 
de instalações, passa a funcio-
nar numa área de cerca de 750 
metros quadrados.

O Juízo de Comércio de Santo 
Tirso é um tribunal grande, com 
muita gente a trabalhar, tem vá-
rios magistrados, muitos funcio-
nários e um volume processual 
que é dos maiores do país. “Com 
este edifício está salvaguardado 
o seu bom funcionamento”, re-
feriu aos jornalistas o juiz presi-
dente da Comarca do Porto, José 
António Cunha, por altura do ar-
ranque das obras de requalifica-
ção das instalações na Rua Ân-
gelo de Andrade.

F ernando Abreu foi, du-
rante os cerca de 40 
anos que esteve à fren-
te da paróquia de São 

Miguel das Aves, conhecido 
por todos como o padre Fer-
nando. Nunca precisou de ape-
lido, como se chamasse para 
si a exclusividade de um nome 
que mais nenhum poderia ter. 
De espírito assertivo e humor 
afiado, nunca almejou a facili-
dade da corrente e traçou um 
percurso, durante a qual a irre-
verência e a personalidade vin-
cada caminharam lado a lado 
com a fé que ajudou a erguer 
uma nova era na paróquia da 
freguesia. 

Agora que renuncia ao lu-
gar de pároco por questões de 
saúde, é imperativo assinalar 
o percurso, a vida e a obra do 
homem e do pároco, que mar-
cou um pedaço da história do 
Município de Santo Tirso e, em 
especial, da freguesia de Vila 
das Aves. 

Despido de convenções, 
nunca deixou de lutar pelo 
bem da paróquia que liderou. 
Conhecido por assumir publi-
camente as suas convicções 

e posições, nunca deixou de 
se manifestar a sua opinião, 
quer concordasse, quer dis-
cordasse. Exemplo disso são 
todos os textos no site da pa-
róquia que alimentou ao longo 
de cerca de 30 anos com pu-
blicações onde os temas liga-
dos à religião eram abordados 
com a mesma leveza que os 
que diziam respeito ao desen-
volvimento da sociedade civil.

Impulsionador  
dos Ases do Pedal

Conhecê-lo e ouvir as suas 
mil e uma histórias pela primei-
ra vez é tão inesperado, quanto 
admirável e cativante.  Nunca 
foi “apenas” o padre. Ao páro-
co, juntou-se o amor pelo Des-
portivo das Aves. O seu sétimo 
livro foi mesmo dedicado ao 
clube: “O mítico Desportivo das 
Aves” evoca a histórica con-
quista da taça de Portugal de 
futebol pelo Clube Desportivo 
das Aves ao Sporting, em 2018. 

Também não era estranho 
vê-lo passar de bicicleta pe-
las ruas, não fosse ele o gran-
de impulsionador dos Ases do 
Pedal.

A sua chegada a Vila das 
Aves e à paróquia de São Mi-
guel das Aves, no início dos 
anos 80, trouxe uma mudança 
de mentalidades e um conjun-
to de ações e obras que são 
hoje parte de um legado difícil, 
senão impossível, de igualar. 
Desde o cortejo pascal, que 
depressa se tornou num dos 
ex-libris da paróquia, à reno-
vação do Patronato e Casa dos 
Pobres, à dedicação que sem-
pre teve pelo Lar da Tranquili-
dade, ao Museu Eclesiástico, 
ao Grupo Coral e às jornadas 
culturais que organizava, o que 
o Padre Fernando deixa é um 
exemplo de superação. Longe 
de ser uma figura consensual, 
foi sempre capaz de reunir o 
respeito de todos.

O caráter nobre, o tom de 
voz inconfundível e todo o 
trabalho que fez ao longo de 
quase 40 anos estão marca-
dos em cada pessoa que com 
ele se cruzou. A freguesia de 
Vila das Aves e o Município de 
Santo Tirso guardarão, sem dú-
vida, todo o seu empenho com 
a mesma memória inabalável 
que lhe é tão característica.

As novas instações implicaram um investimento na ordem dos 800 mil euros

O novo Juízo de Comércio de Santo Tirso está a funcionar na Rua Ângelo de Andrade

O padre Fernando Abreu lideru a paróquia durante cerca de 40 anos

Segundo os últimos dados avan-
çados pela comunicação social, 
durante o ano de 2019, em ape-
nas três anos o trabalho do Tri-
bunal de Comércio de Santo Tir-
so passou de 307 mil processos 
pendentes para 107 mil, tornan-
do-o o mais produtivo a nível na-
cional. Em abril do ano passado, 
o juiz presidente da Comarca do 
Porto, José António Rodrigues da 
Cunha, elogiou o trabalho reali-
zado pelo juízo do Comércio de 

Santo Tirso, considerando que 
o resultado obtido na diminui-
ção de processos pendentes era 
“impressionante”. 
De acordo com os números rela-
tados à época, o Tribunal do Co-
mércio de Santo Tirso, tinha, em 
2018, concluído 2 086 proces-
sos, sendo que a média nacional, 
sem contar a Comarca do Porto, 
situou-se nos 897 processos. 
A redução do número dos proces-
sos pendentes na Comarca do 

Porto cifrava-se, na altura, nos 
42 por cento, feito que foi alcan-
çado entre 1 de janeiro de 2015 
e 18 de março de 2019. A média 
de todos os tribunais da Comar-
ca era de 21 por cento. De acor-
do com o Diário de Notícias, o 
juiz desembargador frisou mes-
mo que a nível nacional a dimi-
nuição do tempo médio de dura-
ção dos processos, "já se situa 
ao nível dos países europeus 
mais eficientes".

O MAIS PRODUTIVO DO PAÍS

A paixão pela escrita levou o Padre 
Fernando a editar dezoito livros. O 
último deles, “Adeus e até Deus”, é 
uma viagem pelas diversas facetas 
que abraçou ao longo dos anos e 
uma partilha, na primeira pessoa, 
dos desafios com os quais convi-
veu durante a pandemia.
Com uma longa dedicatória ao pre-
sidente da Câmara, Alberto Cos-
ta, a quem destaca a capacida-
de comunicadora e a vontade de 
“caminhar em conjunto” para dar 

resposta às implicações associa-
das ao novo coronavírus, o Padre 
Fernando percorre alguns dos mo-
mentos partilhados com o autarca.
Expondo a sua perspetiva do que 
será um mundo pós-Covid-19 e nu-
ma altura em que termina o seu 
trajeto enquanto pároco de São 
Miguel das Aves, atribui 15 signi-
ficados à palavra Adeus, utilizan-
do a analogia com a experiência 
como ciclista e deixando clara a 
sua gratidão.

EXPERIÊNCIA EM TEMPOS DE COVID-19

Investimento de 800 mil euros permitiu mudança para o antigo edif ício das Finanças

Novo Tribunal do Comércio 
já está a funcionar

Padre Fernando Abreu  
marca história 

da paróquia 
de São Miguel 

das Aves
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Oferecem uma solução disrupti-
va nas áreas multimédia e de ges-
tão e garantem ter todas as fer-
ramentas e conhecimento para 
potenciar os negócios aos quais 
se associam. Pedro Moreira e Si-
mão Campos fundaram a Vértice e 
fizeram da pandemia uma oportu-
nidade para crescer.

Descrever o conceito por detrás 
da Vértice é enveredar por áreas 
distintas que se completam e que 
envolvem ferramentas de gestão e 
estratégia, marketing e web. A ex-
periência que Pedro Moreira adqui-
riu ao longo de mais de 10 anos no 
mercado web e na criação de sites 
juntou-se à de Simão Campos, no 
setor de economia e negócios, e le-
vou à criação de uma empresa com 
“um conjunto de valências que não 
se vê em muitos sítios e que são 
vantagens competitivas na maior 
parte dos casos”, acredita Simão.

Em termos concretos, propõem-
-se a pôr em prática os projetos das 
empresas a dois níveis: multimé-

dia e gestão. São, por isso, fortes 
ao nível da criação de sites, blogs, 
landing pages ou lojas online, aos 
quais associam a criação de planos 
de negócio, apoio na candidatura à 
obtenção de financiamento e apos-
tando no marketing digital.

Estratégia, Marketing e Web
Instalada na Fábrica de San-

to Thyrso, que acreditam ser “um 
dos maiores polos de inovação da 
região”, onde “a inovação é uma 
constante e a colaboração entre 
equipas promove respostas dife-
renciadoras”, a empresa de Pedro 
e Simão nasceu no meio da pan-
demia da Covid-19. Depois de al-
gum “pânico inicial” e perante a 
impossibilidade de enveredar pelo 
lay-off, as circunstâncias tornaram-
-se uma oportunidade. “Lançámos, 
logo na fase inicial da pandemia, 
uma ideia virada para o comércio 
tradicional”, explica Pedro, acres-
centando: “Fizemos três ou quatro 
lojas online no mês de abril que, 

em maio, faturaram 85 mil euros”.
Mas esta é apenas uma das vá-

rias vertentes exploradas pela em-
presa. A gestão e o marketing digi-
tal cruzam-se na medida em que 
têm a capacidade de concorrer a 
fundos, arrecadar o financiamento 
e operacionalizar, depois, a parte 
web. Tudo associado a ferramentas 
de medição que asseguram a efeti-
vidade do recurso que está a ser uti-
lizado. O trabalho da Vértice vai, por 
isso, “muito além do simples site”. 
“O que nós oferecemos é um site 
como ferramenta de gestão”, expli-
ca Simão, lembrando que “através 
do site é possível gerir todo o ne-
gócio, desde os stocks, aos contac-
tos, aos pagamentos salariais, etc”. 
“Desenvolvemos a imagem corpo-
rativa, fazemos sites, ferramentas 
de gestão, análise financeira, can-
didaturas a fundos comunitários”, 
acrescenta Pedro Moreira.

Simão garante que o objetivo é 
“chegar a qualquer negócio e ter 
as soluções para resolver qualquer 

tipo de problema”. Oferecer solu-
ções que otimizem os processos 
das empresas, dando garantias de 
fiabilidade, acompanhar de per-
to as questões e manter uma re-
lação aberta com o “aconselha-
mento mais franco possível” são 
alguns dos segredos da empresa 
que conseguiu fazer crescer a fa-
turação e impulsionar a empresa 
num período desafiante, ao qual 
muitas não resistiram.

A experiência nos diversos se-
tores dota-os de uma visão estra-
tégica, o que lhes permite resulta-
dos concretos que potencializam os 
negócios e os tornam mais ágeis. 
A capacidade de construir o perfil 
do público-alvo para cada um dos 
seus clientes garante-lhes, segun-
do dizem, uma “vantagem compe-
titiva” que ajuda a garantir resulta-
dos positivos aos clientes.

Futuro
A trabalhar sobretudo com pe-

quenas e médias empresas de des-

taque nacional, os dois fundadores 
da Vértice asseguram que ainda 
é comum haver “alguma resistên-
cia” por parte dos empresários. 
Simão garante que mostrar o va-
lor do trabalho que desenvolvem 
nem sempre é fácil, já que “muitas 
das ideias são disruptivas, uma 
vez que poupam muito tempo e 
recursos, o que acaba por gerar al-
guma desconfiança”. Isso e o des-
conhecimento das áreas web e fi-
nanceira que “não sendo o nicho 
de muitas empresas, são áreas que 
as pessoas preferem não explorar”, 
continua Pedro.

A rede de contactos com que ini-
ciaram a empresa funcionou como 
uma almofada no arranque, mas é 
a qualidade do trabalho e o sentido 
de compromisso que contribuem 
para o sucesso da Vértice, como 
asseguram. O futuro passará pela 
criação de postos de trabalho, mas 
é na inovação e excelência que pre-
tendem continuar a apostar para 
garantir o crescimento.

Pedro Moreira e Simão Campos fundaram a Vértice que está instalada na Fábrica de Santo Thyrso

Nome Simão Campos 

Idade 27

Formação  
Licenciado em economia, 
pós-graduação em gestão  
de inovação.

O que define a atividade 
enquanto empresário  
Dentro da Vértice, lidera a 
parte referente à gestão. 
Apoia os clientes na 
tomada de decisão, seja 
em ferramentas de controlo 
interno ou ao nível financeiro 
ou de gestão.

o município 
de santo tirso 
está presente 
nas redes sociais Nome Pedro Moreira 

Idade 34

Formação  
Técnico de multimédia  
com especializações na área 
do photoshop e de fotografia.

O que define a atividade 
enquanto empresário  
“O grande paradigma na 
empresa é estabelecer 
parceiras estratégicas na 
área web.  
Tentar fazer crescer o nosso 
setor web e as nossas áreas 
de negócio globais”.

Vértice: gestão e multimédia 
para potenciar negócios
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J á estão concluídas mais duas grandes 
intervenções nas habitações municipais 
do concelho, nomeadamente nas fregue-
sias da Reguenga e de Agrela. Num in-

vestimento total de mais de 400 mil euros, 
no conjunto das duas empreitadas, o presi-
dente da Câmara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, sublinhou a importância “de 
promover a qualidade de vida das pessoas”.

Com 24 habitações, e cerca de 70 pes-
soas, os dois edifícios que formam o Com-
plexo Habitacional da Reguenga, bem como 
o edifício de três pisos com 12 habitações e 
32 moradores do Complexo Habitacional de 
Agrela já têm cara lavada.

As intervenções levadas a cabo pela Câma-
ra Municipal de Santo Tirso incluiram a apli-

cação de reboco térmico nas paredes exterio-
res, substituição de chapas de fibrocimento 
da cobertura, assim como das caixilharias e 
dos esquentadores existentes por bombas 
de calor para preparação de água quente.

“Um dos princípios destas intervenções, 
que temos vindo a fazer em todos os fogos 
municipais, prende-se com a necessidade de 
resolver alguns dos problemas dos edifícios, 
nomeadamente no que diz respeito ao au-
mento do conforto térmico dos moradores”, 
explicou o presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, durante as ce-
rimónias de inauguração das obras realiza-
das que decorreram durante o mês de julho.

Assim, e para além do conforto, as me-
lhorias introduzidas pelas obras realizadas 

permitem menores custos na fatura energé-
tica dos moradores. “Somos um concelho 
que se destaca pela aposta num conjunto de 
medidas amigas do ambiente e este é mais 
um exemplo de como fazer investimentos 
inteligentes e sustentáveis”, defendeu Al-
berto Costa.

Intervenções
As intervenções realizadas nos fogos mu-

nicipais da Reguenga e de Agrela integram 
um programa mais vasto de investimento em 
todos os complexos habitacionais, proprie-
dade da Câmara de Santo Tirso. No total, a 
autarquia tem previsto um investimento na 
ordem dos quatro milhões de euros.

Todas estas intervenções têm por obje-
tivo a regeneração urbana das habitações 
municipais, com a requalificação dos edifí-
cios, nomeadamente melhorar a eficiência 
energética nas habitações, prevendo, para 
além da redução do custo energético e das 
emissões de dióxido de carbono, contribuir 
para a utilização de energia renovável, cor-
rigir patologias existentes e aumentar sig-
nificativamente o conforto interior de quem 
habita nos fogos municipais.

Para além da Reguenga e de Agrela, já se 
encontram concluídas as intervenções reali-
zadas no Complexo Habitacional de Argemil 
e no Complexo Habitacional de Roriz. 

Serão, ainda, intervencionados os comple-
xos habitacionais de S. Martinho do Campo, 
Palmeira, São Tomé de Negrelos e Rebordões.

Numa visita à freguesia de 
Agrela, o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, teve a oportunidade de 
ver no terreno como estão a de-
senvolver-se as obras de requa-
lificação da rede viária, no âm-
bito do plano da autarquia para 
acabar com as ruas em terra. As 
intervenções abrangem a Rua de 
Nossa Senhora da Guia, Rua Pa-
dre Damião, Rua de Pantanas e 
a Rua da Mina.

“Acabar com as ruas em terra 
é uma prioridade do atual exe-
cutivo que tem em marcha um 
plano global que abrange todas 
as freguesias do concelho. Al-
gumas das intervenções agora 
concretizadas ou em vias de con-
clusão, aqui em Agrela, são rei-
vindicações antigas, que vão ter 
um grande impacto na melhoria 
da mobilidade da população”, 
explicou o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, no final da visita que 
decorreu a 27 de junho.

No mesmo sentido, também 
o presidente da Junta de Fregue-
sia de Agrela, Paulo Bento, que 
acompanhou a visita, mostrou-se 
muito satisfeito com o investi-
mento, sublinhando que se tra-
tam de “obras estruturantes para 
a freguesia que não poderiam ser 
feitas sem o apoio da Câmara de 
Santo Tirso”.

As obras de pavimentação, 
levadas a cabo pelas juntas de 
freguesia, são financiadas pela 
Câmara Municipal de Santo Tirso 
através da atribuição de subsí-
dios. No total das intervenções 
previstas em 2020 para a fre-
guesia de Agrela, que engloba 
a primeira fase da Rua de Nos-
sa Senhora da Guia, a Rua Padre 
Damião, a Rua de Pantanas e a 
Rua da Mina, o investimento é de 
cerca de 160 mil euros.

Desde janeiro, foram já reali-
zadas cerca de 30 intervenções 
para pavimentação de ruas em 
terra, em várias freguesias do 
concelho, num investimento de 
mais de meio milhão de euros.

C om o isolamento social 
provocado pela pande-
mia da Covid-19, surgi-
ram um sem número de 

novas rotinas às quais grande 
parte da população não esta-
va habituada. Uma delas impôs 
um enorme desafio às famílias: 
como ocupar o tempo dos miú-
dos em casa e assegurar que 
mantêm hábitos saudáveis?

O Município de Santo Tirso 
lançou nas suas páginas do fa-
cebook e do youtube uma rubri-
ca que promete ajudar a solu-
cionar o problema. Com vídeos 
de pouco mais de um minuto, os 
domingos de manhã são, agora, 
dedicados às “Receitas em Fa-
mília”. As sugestões são saudá-
veis, fáceis e capazes de tornar 
a cozinha num local de partilha 
de momentos em família.

Bolinhas energética, granola, 
gelado de iogurte e frutas são al-
gumas das opções que, semanal-
mente, vão sendo desvendadas. 
Mas há de tudo, até uma receita 
saudável de pizza que, há quem 
garanta nos cometários ser “a 

preferida” de todas.  Com cerca 
de 20 mil visualizações no face-
book e no youtube e a chegar a 
mais de 91 mil pessoas, as re-
ceitas destacam-se não só pelo 
“ótimo aspeto”, mas também por 
uma característica sublinhada 
por quase todos: a facilidade de 
preparação.

“De quarentena e a experi-
mentar coisas boas”, lê-se numa 
das partilhas, enquanto nos co-
mentários há quem destaque o 
quão nutritiva é a receita de ovos 
mexidos com brócolos.

Alimentação saudável  
nas escolas

A iniciativa da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso surge no âm-
bito das políticas relacionadas 
com os hábitos de vida saudá-
veis que a autarquia tem imple-
mentado no terreno. Nas escolas, 
há muito vêm sendo executados 
programas de promoção da ali-
mentação saudável. Comer mais 
fruta e legumes, beber água em 
vez de sumo, evitar as batatas 
fritas são algumas das mensa-

gens que têm sido transmitidas 
aos mais novos e, num período 
em que estão confinados e em 
aulas online, esta é mais uma 
forma de motivá-los a fazer as 
melhores escolhas ao nível da 
alimentação.

O maior sedentarismo e a 
quantidade de comida à dispo-
sição podem ser um problema 
durante este período, daí a im-
portância de manter rotinas de 
alimentação saudável e tornar 
estas atividades com as crian-
ças mais interessantes.

Salada em frasco, tarte de sal-
mão, creme de cenoura e laranja, 
ou até pão de banana e canela 
são algumas das sugestões me-
nos óbvias apresentadas ao fim 
de semana que ajudam não só a 
apreciar o sabor dos alimentos 
como tornar o hábito de cozinhar 
mais interessante e rápido.

As “Receitas em Família” po-
dem ser acompanhadas todos 
os domingos, às 11h00 no fa-
cebook do Município, estando 
disponíveis, depois, também no 
youtube.

Na Reguenga, a requalificação do Complexo Habitacional Municipal teve um investimento de 270 mil euros

Inauguração da requalificação das 12 habitações municipais da freguesia de Agrela

Reguenga e Agrela com
habitações municipais 
requalificadas

Intervenções
nas ruas  
em terra  
na freguesia  
de Agrela

“Receitas em Família” 
já chegou a mais de 
91 mil pessoas 

BOLINHAS DE ATUM, ESPINAFRES E BATATA DOCE

INGREDIENTES
• 300g batata-doce cozida
• 2 latas de atum ao natural
• 75g espinafres
• 2 colheres de sopa de açafrão (20g)
• 1 colher de sopa de azeite (10g)
• 50g sementes de linhaça moída/pão ralado
• Sementes de sésamo q.b.

MODO DE PREPARAÇÃO
Num processador de alimentos, pique 300 gramas de batata 
doce, duas latas de atum ao natural, 75 gramas de espinafres, 
uma colher de sopa de azeite (10 gramas), duas colheres de sopa 
de açafrão (20 gramas). 
Com as mãos humedecidas, envolva em 50 gramas de sementes 
de sésamo e coloque num tabuleiro com papel vegetal. Leve ao 
forno pré-aquecido a 180º C durante 20 minutos. Acompanhar 
com uma salada de feijão frade e tomate e delicie-se.

Receita
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A pandemia causada pelo novo 
coronavírus está a ditar o can-
celamento e o adiamento de 
provas desportivas, quer a ní-

vel nacional, quer a nível municipal. 
A Volta a Portugal em bicicleta é um 
desses exemplos. A 82ª edição, pre-
vista entre 29 de julho e 9 de agosto, 
contemplava uma partida do Município 
de Santo Tirso, mas a organização da 
prova decidiu adiar o evento, para data 
a determinar. 

“Com a evolução da pandemia, nos 
termos propostos na revisão do plano 
sanitário e tendo em conta as manifes-
tações públicas e particulares de não 
autorização da passagem e permanên-
cia da Volta a Portugal em Bicicleta por 
diversos municípios integrantes do per-
curso da prova, as duas entidades con-
cluíram que não se encontram reuni-
das, por ora, as condições necessárias 
para a realização da 82ª Volta a Portu-

gal Santander no mês de Agosto”, justi-
ficou a Podium Events, em comunicado 
conjunto com a Federação Portuguesa 
de Ciclismo.

Também o tradicional Rali de San-
to Tirso foi cancelado. “Os tempos de 
exceção que estamos a viver e a inde-
finição quanto ao futuro obriga-nos a 
anunciar o cancelamento da edição de 
2020 do Rali de Santo Tirso”, lê-se na 
página oficial do Clube Automóvel de 
Santo Tirso (CAST) no facebook. “De-
pois de analisados diversos cenários, 
a postura prudencial que o bom senso 
exige levou a comissão organizadora do 
Rali de Santo Tirso a tomar esta difícil 
decisão. Sabemos que é o cancelamen-
to de um evento que era uma festa para 
a cidade, bem como uma festa para to-
dos os que acompanham o Campeonato 
Norte de Ralis, mas prometemos voltar 
em 2021 com ambição renovada”, acres-
centa a associação.

Atividades
Tendo em conta a pandemia da Co-

vid-19, recorde-se, a Câmara Municipal 
de Santo Tirso já anunciou a suspen-
são de todos os eventos que estavam 
previstos, pelo menos até ao dia 30 de 
setembro. A decisão foi tomada em ar-
ticulação com a Subcomissão Municipal 
de Proteção Civil, da qual fazem parte 
as autoridades de saúde, ACES Santo 
Tirso/Trofa, Centro Hospitalar do Mé-
dio Ave e delegado de saúde, corpora-
ções de bombeiros, forças de segurança 
(PSP, GNR e Polícia Municipal), agentes 
de proteção civil, Segurança Social, en-
tre outras entidades.

Entre as várias atividades suspensas 
até 30 de setembro, e para além das 
Festas de São Bento que se celebraram 
em formato fique em casa, também o 
Santo Tirso a Cores e o Passeio Anual 
Sénior, previstos para setembro, não 
terão lugar este ano.

BREVES

CAID com campeãs 
nacionais

O executivo municipal de Santo Tirso 
deliberou na reunião de Câmara, no dia 9 
de julho, a atribuição de um voto de lou-
vor à Cooperativa de Apoio à Integração do 
Deficiente (CAID) pela conquista da equi-
pa feminina de ténis de mesa. As atletas 
Ana Dias, Cátia Andrade e Vitória Andrade 
sagraram-se campeãs da competição pro-
movida pela ANDDI – Associação Nacio-
nal de Desporto para o Desenvolvimento 
Intelectual.

Quando o campeonato nacional termi-
nou, por razões de saúde pública, em con-
sequência da crise pandémica provocada 
pela Covid-19, a equipa feminina da CAID 
ocupava a primeira posição. Não tendo sido 
o campeonato retomado, Ana Dias, Cátia 
Andrade e Vitória Andrade, sagraram-se, 
assim, por decisão da ANDDI, campeãs 
nacionais.

No seguimento desta conquista, o pre-
sidente da Câmara Municipal de Santo Tir-
so, Alberto Costa, felicitou as atletas, sub-
linhando que a distinção atribuída é “um 
reconhecimento pelo esforço, dedicação e 
espírito de sacrifício não só das desportis-
tas, mas também dos técnicos de uma ins-
tituição de referência a nível nacional em 
matéria de integração e apoio a pessoas 
com deficiência”.

Voto de louvor
ao FC Tirsense

A Câmara Municipal de Santo Tirso atri-
buiu, na reunião do executivo de 25 de ju-
nho, um voto de louvor ao Futebol Clube 
Tirsense, consagrada que está a subida 
do clube ao Campeonato de Portugal na 
próxima época.

É, defende o presidente da Câmara de 
Santo Tirso, Alberto Costa, “um prémio pelo 
esforço, dedicação e espírito de sacrifício” 
não só dos atletas do clube, mas também 
de treinadores e dirigentes que trabalha-
ram ao longo das 25 jornadas realizadas 
na série 2 da Divisão de Elite da AF Porto.

“O Tirsense está de regresso aos Cam-
peonatos Nacionais ao fim de quatro anos 
a militar na principal divisão da Associação 
de Futebol do Porto”, ressalva o autarca, 
sublinhando a importância de assinalar as 
conquistas desportivas do concelho.

Depois de conquistar o primeiro lugar da 
Série 2 da Divisão de Elite da AF Porto, en-
tretanto interrompida devido à pandemia, 
o clube irá participar no Campeonato Na-
cional já na próxima época, de 2020-2021.

Os resultados agora obtidos são, para 
Alberto Costa, “fruto do sucesso coletivo 
do clube” e consolidam a aposta do Muni-
cípio no desenvolvimento desportivo, por 
via dos contratos-programa estabelecidos 
com todo o tecido desportivo.

O Rali de Santo Tirso teve de ser suspenso face à atual situação de pandemia

A organização da Volta a Portugal em Bicicleta decidiu adiar a edição deste ano

Rali e Volta suspensos
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MEXER

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



O primeiro prémio das montras São Bento 2020 foi atribuído a José Resende Cabeleireiros

A boutique Sina foi a terceira classificada no concurso de montras São Bento 2020

A sapataria Kyria alcançou o segundo lugar no concurso de montras Mantendo a tradição, o Mosteiro de São Bento iluminado durante a celebração das festas O concerto dos Ecos da Cave de 2017 revivido entre amigos

Trabalhos realizados pelas IPSS do Município, uma forma de homenagear os seniores do concelhoLos Bravos recordaram os bons momentos que se vivem no Há Baile no Largo

Dançar, cantar e divertir-se em casa  
com as Festas de São Bento 2020
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Grupo de Concertinas de Monte Córdova e Amigos

Grupo LusoSom

Duo Polifonia

Serafim Ferreira

José Morais Conjunto Musical Santo André

Conjunto Típico Pedra do Couto

Banda Charanga

Lando

Zédicó
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NOVA DATA



É um dos grandes nomes do 
cinema português e irá fi-
xar-se em Santo Tirso, du-
rante todo o mês de agos-

to, para realizar a sua próxima 
longa-metragem, que tem como 
título “Não Sou Nada”. Edgar Pêra 
em conjunto com uma equipa de 
mais de 60 pessoas, entre atores 
e técnicos, vai ocupar a antiga 
Fábrica do Rio Vizela, entretan-
to transformada num estúdio de 
cena, para realizar um filme ins-
pirado nos heterónimos criados 
pelo escritor Fernando Pessoa. 

O atual contexto de pandemia, 
provocada pela Covid-19, atrasou 
o início das rodagens que deviam 
ter iniciado na primavera. Ain-
da assim, a produção optou por 
avançar com as filmagens duran-
te o mês de agosto, implementan-
do um apertado plano de contin-
gência. A rodagem de “Não Sou 
Nada” vai acontecer num modelo 
de “quarentena cinematográfica” 
que implica que toda a equipa fi-
que confinada a dois espaços, o 
set de rodagem e o hotel Cidnay, 
onde estarão alojados.

Com argumento de Luísa Costa 
Gomes e do próprio Edgar Pêra, 
“Não Sou Nada” conta com um 
prestigiado elenco onde constam 
nomes como Miguel Borges, Al-
bano Jerónimo, Paulo Pires, Mi-

guel Nunes e Victoria Guerra.
 O filme deverá estrear em 

2021, não havendo ainda previ-
são da data.

Edgar Pêra
Nascido em Lisboa, em 1960, 

Edgar Pêra iniciou-se no cinema 
na década de 80 do século XX, 
começando por documentar a 
cena rock portuguesa numa esté-
tica neorrealista. Estreou-se nas 
longas-metragens com “Manual 
de Evasões LX 94”, hoje um filme 
de culto do cinema português. 

Em 2006, em Paris, vence o 
prémio Pasolini como tributo à 
sua carreira. Nesse mesmo ano, 
o Festival Indie Lisboa dedica-
-lhe uma extensa retrospetiva e 
“Movimentos Perpétuos”, um do-
cumentário de tributo ao músi-
co Carlos Paredes, vale-lhe pré-
mios em, praticamente, todas as 
categorias.

Em 2011, estreia “O Barão”, fil-
me baseado na obra homónima 
de Branquinho da Fonseca, no 
Festival de Cinema de Roterdão, 
certame que lhe dedica, em 2019, 
uma longa e elogiosa retrospetiva. 

Edgar Pêra é hoje um dos rea-
lizadores mais controversos do 
panorama cinematográfico portu-
guês, mas também dos mais pro-
líficos. No seu currículo constam 

já mais de uma centena de regis-
tos, concebidos para os mais va-
riados formatos de visionamento.

Fábrica do Rio Vizela
Fundada em 1845, a Fábrica de 

Fiação e Tecidos do Rio Vizela foi 
a primeira unidade de fiação do 
país e uma das mais emblemáti-
cas fábricas do Vale do Ave. Pio-
neira no processo de industriali-
zação local, no início dos anos 50 
a Fábrica contava com 3000 tra-
balhadores, sendo uma das maio-
res empresas têxteis da Europa. 

A partir de 1990, a empresa 
viveu sempre em crise, acaban-
do por encerrar a atividade em 
2001 e deixando vazios cerca de 
9000 metros quadrados de área. 
Atualmente cerca de um terço do 
espaço está a ser recuperado por 
uma empresa especializada em 
artigos têxteis para hotelaria, que 
se vai fixar no local.

Em 2018, a antiga Fábrica do 
Rio Vizela foi um dos cenários 
escolhidos por Paulo Furtado, ar-
tista conhecido como Legendary 
Tigerman, para a rodagem da sua 
primeira curta-metragem "Amor 
Quântico". 

A fábrica possui um espaço de 
escritórios dos anos 20, impor-
tante para o cenário de “Não Sou 
Nada”, de Edgar Pêra.

Tem como objetivo promover 
artesãos locais e decorre ao se-
gundo domingo de cada mês, no 
Parque Dona Maria II. A primeira 
edição do Bazar d’Artes e Ofí-
cios aconteceu a 12 de julho e 
irá repetir-se a 8 de agosto, en-
tre as 10h00 e as 17h00.

Artesanato, vestuário e do-
ces são algumas das ofertas de 
um mercado urbano que preten-
de ser diversificado, dando es-
paço aos agentes económicos 
do Município de Santo Tirso. O 
Bazar d’Artes e Ofícios é uma 
iniciativa da Câmara de Santo 
Tirso que pretende “dinamizar 
a cidade e dar visibilidade aos 
artesãos locais”, como defen-
deu o presidente da autarquia, 

Alberto Costa.
Numa altura de pandemia, to-

das as questões de higiene fo-
ram devidamente salvaguarda-
das, permitindo que o público 
e os artesãos ocupem o espa-
ço com as devidas questões de 
segurança asseguradas.

A primeira edição do Bazar 
d’Artes e Ofícios decorreu a 12 
de junho e contou com a par-
ticipação de cerca de 50 arte-
sãos. A iniciativa irá repetir-se 
nos segundos domingos de cada 
mês, sempre no Parque D. Maria 
II, entre as 10h00 e as 17h00. 
Recorde-se que ao segundo sá-
bado de cada mês, também na-
quele espaço, decorre a Feira de 
Antiguidades e Colecionismo. 

Por detrás do jeito doce e 
da conversa fluída, Ana Luísa 
Gonçalves vive um dia a dia que 
muitos apenas imaginam possí-
vel em filmes de ficção científi-
ca. Doutorada em Engenharia 
Química e Biológica pela Fa-
culdade de Engenharia da Uni-
versidade do Porto (FEUP) e a 
trabalhar no Laboratório de En-
genharia de Processos, Ambien-
te, Biotecnologia e Energia (LE-
PABE) da mesma faculdade foi 
recentemente galardoada com 
o prémio Mulheres na Ciência, 
atribuído por uma multinacional 
de cosméticos.

Projeto premiado
Tratar efluentes provenientes 

das indústrias têxtil e de papel de 
forma sustentável e economica-
mente viável pode ser um trabalho 
quase impossível, mas Ana Luísa 
Gonçalves desenvolveu um projeto 
que se propõe a alcançar isso mes-
mo e que já lhe valeu um prémio.

O ingrediente secreto? Microal-
gas. Podendo, à partida, parecer 
complexo, o processo pode ser en-
tendido facilmente. As microalgas 
são microrganismos, invisíveis a 
olho nu, que usam azoto e fósforo 
como alimento. Estes dois compo-
nentes têm um impacto negativo 
nos ecossistemas aquáticos e são 
encontrados em elevadas concen-
trações nos efluentes. A solução é 
utilizar as microalgas para a remo-
ção destes nutrientes das águas 
residuais industriais, de modo a 
obter um tratamento sem recur-
so a agentes químicos adicionais. 

Para além da imediata redução 
dos níveis de azoto e fósforo para 
os limites estabelecidos pela le-
gislação nacional e europeia, o 
projeto prevê, ainda, que as mi-
croalgas possam ser aplicadas na 
produção de biodiesel, pigmentos 
(que se podem traduzir em coran-
tes para a industria têxtil) e ferti-
lizante agrícola.

Trabalho com microalgas
Natural de São Martinho do 

Campo, local onde cresceu e conti-
nua a viver, Ana Luísa sempre acre-
ditou que o seu percurso passava 
pela investigação. Ingressou no 

curso de Bioengenharia da FEUP 
para uma licenciatura, que depres-
sa avançou para mestrado e, mais 
tarde, para o doutoramento. “Logo 
no terceiro ano, comecei a desen-
volver alguns projetos de investi-
gação. Queria perceber como é 
que funcionava e se gostava do 
tipo de trabalho”, recorda. Não 
mais parou. Construiu um percur-
so degrau a degrau, aumentando 
o nível de exigência a cada passo. 
Fez Erasmus num laboratório de 
Paris e foi aí que trabalhou, pela 
primeira vez, com as microalgas, 
num projeto de captura de dió-
xido de carbono. “O bichinho foi 
crescendo e continuei a trabalhar 
nesta área”, conta. 

Esteve numa empresa de mi-
croalgas em Porto Santo, na Ma-
deira, durante vários meses: “No 
fundo, fui aplicar aquilo que tinha 
aprendido na teoria. Foi uma ex-
periência muito boa”. Voltou por 
sentir que o seu lugar era no con-
tinente e passou a investigadora 
no Citeve – Centro Tecnológico 
Têxtil e Vestuário. 

Prémio e Futuro
Acrescentar valor aos trabalhos 

que vai desenvolvendo ao longo 
do tempo é algo que Ana Luísa 
Gonçalves faz questão. À dedi-
cação com que encara os desa-
fios, junta-se o trabalho de equi-
pa que, faz questão de frisar, “é 
muito importante”. “Sozinha não 
se faz nada”, garante.

O prémio que a destaca como 
uma das “Mulheres na Ciência” 
veio dar uma motivação extra, 
ainda que de forma inesperada. 
“Estava a concorrer com áreas da 
saúde que são extremamente im-
portantes e, às vezes, pensa-se 
que pesa um bocadinho mais do 
que o ambiente. Das mais de 80 
candidaturas, selecionaram quatro 
e venci. Quase que não acredita-
va”, confessa.

Sem muitos planos para o fu-
turo a longo prazo, a permanên-
cia em Santo Tirso é, ainda assim, 
inquestionável: “Gosto muito de 
viver em Santo Tirso, acho que 
é uma cidade muito calma, com 
tudo o que é necessário”.

Ana Luísa Gonçalves foi galardoada com o prémio Mulheres na Ciência

Filme vai ser rodado na antiga Fábrica do Rio Vizela

Bazar d'Artes e Ofícios decorre no Parque D. Maria II Investigadora do Citeve é doutorada em Engenharia Química e Biológica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Das mais de 80 candidaturas, 
selecionaram quatro e venci. 
Quase que não acreditava 

Gosto muito de viver em 
Santo Tirso, acho que é uma 
cidade muito calma, com tudo 
o que é necessário 

Mercado urbano 
com encontro marcado 
todos os meses

Edgar Pêra 
roda filme 
em Santo Tirso

Ana Luísa Gonçalves:   
Uma mulher na Ciência
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CRIAR SANTO TIRSO COM FUTURO



PUB

Tem dúvidas  
sobre as medidas 
de apoio  
às empresas?
Nós esclarecemos!

ACIST 
252 808 280 
acist@acist.com.pt

INVEST Santo Tirso 
252 809 120 
invest@cm-stirso.pt


