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Novo ano escolar, nova realidade
No arranque de um ano letivo atípico devido à pandemia da Covid-19, julgo ser
essencial transmitir algumas palavras de confiança a toda a comunidade escolar,
desde alunos, professores, assistentes operacionais e encarregados de educação.
A par da família, a escola é, sem dúvida, um dos espaços por excelência da Educação. É unânime a opinião de que as aulas à distância não conseguem substituir o
ensino presencial e, por isso, o regresso às aulas era uma inevitabilidade.
O ano letivo 2020/2021 foi preparado para uma nova realidade. A Câmara de Santo Tirso manteve – e irá manter – um diálogo permanente com os agrupamentos de
escolas, em estreita colaboração com as autoridades de saúde local. Ainda assim,
é natural que todos necessitem, nomeadamente os alunos, de um período de adaptação, fruto das novas rotinas ajustadas à Covid-19.
Não podemos ser ingénuos e acreditar que ultrapassaremos este período de forma incólume e sem um expectável, mas desejavelmente controlado, aumento do
número de contágios. Será uma inevitabilidade. Mas este cenário não pode minar a
confiança na forma como as medidas preventivas em matéria de condições de higiene e segurança foram estabelecidas.
Todos temos responsabilidades acrescidas no respeito pelas regras emanadas pela
Direção-Geral de Saúde e pelos estabelecimentos de ensino, cumprindo os planos de
contingência elaborados em articulação entre os vários agentes que estão no terreno.
Adotar comportamentos preventivos, cumprir regras e respeitar as diretrizes das
autoridades de saúde é crucial para que este ano escolar decorra dentro da normalidade possível. A todos, desejo um ótimo ano letivo, com confiança, segurança e
saúde. E sucesso escolar.
ALBERTO COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Visita do presidente da Câmara de Santo Tirso às obras de requalificação da Escola Básica de Santo Tirso

Investimento de 2,1 milhões
na requalificação de escolas

S

ão 2,1 milhões de euros
de investimento e 800
alunos beneficiados. O
ano letivo 2020/2021 arrancou com a inauguração das
obras de requalificação da Escola Básica de Santo Tirso e da
Escola Básica do Ave, em Vila
das Aves. Uma aposta da Câmara de Santo Tirso, incluída num
vasto pacote de investimentos
que têm sido realizados na área
da educação.
“O Município tem vindo a
investir no parque escolar do
concelho, ao longo dos últimos
anos, porque é nosso entendimento que a aposta na educação
é sempre uma aposta no futuro”,
defendeu o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, durante a inauguração das obras de requalificação
dos dois estabelecimentos de
ensino, no passado dia 16 de setembro, altura em se assinalou
o arranque do ano letivo.
Sublinhando que melhorar as
condições das escolas para professores e alunos é sempre relevante, o autarca assumiu que

A SABER…
A requalificação da Escola
Básica de Santo Tirso e da
Escola Básica do Ave abrangeu todos os edifícios que
integram estes estabelecimentos de ensino, desde
salas de aulas, refeitório e
pavilhão. A intervenção permitiu, ainda, adaptar os edifícios às novas exigências
técnicas, nomeadamente
no que diz respeito à eficiência energética.
Ano letivo arrancou com a Escola Básica do Ave renovada

o atual contexto de pandemia
torna, ainda mais, importante
as intervenções. “As condições
de ensino e aprendizagem têm
de ser condignas, especialmente numa altura em que as regras
de segurança, saúde e higiene
são mais apertadas, devido à
Covid-19”, apontou.

Articulação

Por parte da Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escola-

res, as inaugurações contaram
com a presença do Delegado
Regional de Serviços da Região
Norte, Sérgio Afonso, que aproveitou a ocasião para “dar os
parabéns ao executivo municipal pelo trabalho desenvolvido
na área da educação”. Quanto
ao arranque do ano letivo, Sérgio Afonso disse estar confiante
no “estreito trabalho de articulação que tem sido desenvolvido com as direções dos agru-

pamentos no planeamento do
ano escolar”, destacando que
“se todos o cumprirem o seu
papel não vai haver problemas
graves”.
Satisfeito com a intervenção
levada a cabo na Escola Básica de Santo Tirso, o diretor do
Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Fernando Almeida, mostrou-se confiante com
o regresso ao ensino presencial, salientando que, no caso

do estabelecimento em questão, “a estrutura em pavilhões
é uma mais-valia no contexto
da gestão da Covid-19”.
Já Severina Fonte, diretora
do Agrupamento de Escolas D.
Afonso Henriques, admitiu que,
apesar das obras terem contribuído para aumentar o stress
num arranque do ano escolar
atípico, “é agradável iniciar o
ano com uma escola completamente requalificada”.
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Ano letivo arranca com
medidas de segurança e apoios sociais
M
edição de temperatura, utilização de
máscara obrigatória,
higienização regular
das mãos, percursos assinalados… Esta é a nova realidade de
milhares de alunos e professores
que, desde o dia 14 de setembro,
iniciaram o ano letivo 2020/2021.
Em Santo Tirso, os planos de contingência estão feitos e a Câmara Municipal continua a prestar
todo o apoio necessário, não só
na área da saúde pública, mas
também na componente social.
Seis meses após a suspensão do ensino presencial, com
exceção dos alunos do 11º e 12º
anos, milhares de alunos voltaram à escola. “Este regresso era
importante, para todos: famílias,
alunos, professores e assistentes operacionais. A Câmara de
Santo Tirso tem prestado todo o
apoio na elaboração dos Planos
de Contingência dos estabelecimentos de ensino, por forma a
que este ano letivo atípico possa correr da melhor forma possível”, enfatiza o presidente da
autarquia, Alberto Costa.
Sobre o papel da Câmara de
Santo Tirso neste arranque, o autarca recordou as ações de formação sobre higienização que
foram realizadas com os assistentes operacionais das escolas,
“por forma a garantir que as diretrizes da Direção-Geral de Saúde
sejam escrupulosamente cumpridas”. “Estamos mais bem preparados do que estávamos em março,
para os problemas que possam
aparecer devido à Covid-19”, assumiu, garantindo que “o Município
estará sempre em constante diálogo com as escolas e autoridades de saúde local, para garantir
que estão reunidas as condições
para que os alunos possam frequentar os seus estabelecimentos
de ensino com toda a segurança”.
Depois de, em abril, a Câmara
de Santo Tirso ter disponibilizado aos agrupamentos de escolas
200 computadores, 200 tablets
e 400 dispositivos de internet,
a medida mantém-se em vigor.
“Em situações em que alguns alu-

PROLONGAMENTO

nos sejam obrigados a retomar o
ensino à distância, o objetivo é
que todos o possam fazer com
as mesmas condições”, explicou
Alberto Costa, referindo-se às diretivas da Direção-Geral de Saúde relativamente à existência de
um caso Covid-19 numa turma
poder dar origem ao regresso a
casa, durante 15 dias, de alunos
e professores da turma visada.

DE HORÁRIO

CHEQUE ESCOLAR
Ainda para apoiar as famílias
neste regresso às aulas, a Câmara de Santo Tirso atribuiu cheques escolares, no valor de 25
euros, a todos os alunos do 1º
ciclo da rede pública de ensino.
Numa altura em que o Governo atribui gratuitamente os livros
escolares, a Câmara de Santo Tirso decide apoiar as famílias com
um cheque que pode ser utilizado na compra de material escolar, numa medida que significa
um investimento que ronda os
47 500 euros. “Estamos a falar
de um universo de cerca de 1900
alunos que são abrangidos por
este cheque escolar. Consideramos que se trata de um apoio
muito importante para as famílias”, alude Alberto Costa.
Os cheques escolares podem
ser utilizados em nove livrarias/
papelarias do concelho, fruto de
um protocolo de colaboração estabelecido entre a Câmara de
Santo Tirso e os estabelecimentos comerciais. Assim, aponta o
autarca, “para além do apoio às
famílias, esta é uma forma de
apoiar o comércio local”.
De acordo com o protocolo assinado no dia 7 de setembro, os
cheques escolares podem ser
trocados nas seguintes livrarias/
papelarias: em Santo Tirso na
Dossier, Note!, Papelaria Vanda
e Quiosque 2M; em São Tomé de
Negrelos no Kiosk Negrelos; em
Sequeirô no Sequeirosk; em Vila
das Aves na Papelaria e Livraria
CC e na Papelaria Central; e em
Vila Nova do Campo na Papelaria Marcel.

Milhares de alunos regressaram à escola num ano letivo com muitas regras de higiene e segurança

Ano de
escolaridade
Pré-escolar

Para o ano letivo 2020/2021,
estão também assegurados os
prolongamentos de horários. Para
isso, o presidente da Câmara de
Santo Tirso assinou, a 22 de setembro, protocolos de colaboração com 26 associações de pais
e encarregados de educação e
duas juntas de freguesia.
A medida abrange cerca de
900 alunos do pré-escolar que,
ao longo do corrente ano letivo,
estarão acompanhados durante o
período da manhã, antes do início
das aulas, após o termo das atividades letivas e durante as interrupções letivas. O investimento
da Câmara de Santo Tirso nesta
matéria representa, segundo Alberto Costa, “um auxílio importante para os pais que podem ir
trabalhar, sabendo que os filhos
estão em segurança e têm um
acompanhamento adequado ao
seu desenvolvimento”.
O apoio da autarquia, na ordem dos 253 mil euros, permite
às associações de pais e juntas

Apoios da Câmara
de Santo Tirso
— Prolongamento de horário
— Transporte escolar

1º Ciclo

— Cheque escolar
— Transporte escolar
— Computadores,
Tablets e Internet *

5º ao 12º Anos

— Transporte Escolar
— Computadores,
Tablets e Internet *

Ensino Superior

— Bolsas de estudo

*medida atribuída em abril
Na área dos transportes escolares, o investi mento da Câmara de Santo Tirso ronda um milhão de euros

de freguesia envolvidas nestes
protocolos contratar 42 colaboradores especializados, para desempenhar as funções. Os horários são definidos de acordo com
as necessidades de cada estabelecimento de ensino”.

TRANSPORTES
ESCOLARES
Além do prolongamento de horários, no pré-escolar, a Câmara
de Santo Tirso também tem assegurado para todos os alunos
do Município, do pré-escolar ao
12º ano de escolaridade, transporte gratuito.
Naquela que é uma grande
parte da fatia do investimento
da autarquia na área da educação, num valor de quase um milhão de euros, o Município assume a comparticipação em 100 por
cento do transporte escolar dos
alunos de todos os graus de ensino, incluindo o ensino articulado,
nomeadamente os que frequentam o Centro de Cultura Musical
das Caldas da Saúde.
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Meia centena recebe
bolsas de estudo
as bolsas de estudo atribuídas
Há 50 alunos do Ensino Superior do Município de Santo
pela Câmara de Santo Tirso enTirso a usufruir de bolsas de
volveram 18 renovações e 32
estudo, atribuídas pela autaratribuídas pela primeira vez.
Nos últimos cinco anos, o Muquia, com o objetivo de assegurar que a condição socioeconicípio já atribuiu um total de
nómica não constitui um fator
138 bolsas de estudo.
impeditivo e discriminador no
Cursos superiores
acesso à educação.
Ainda no âmbito do Ensino
A medida implementada
Superior, de referir que Sanpela Câmara de Santo Tirso,
to Tirso tem ganho cada vez
há alguns anos, tem vindo a
mais oferta nesta área. Desde
crescer, permitindo o apoio a
2017, altura em que foi aberto
cada vez mais alunos. “Como
o primeiro Curso Técnico Sutemos referido, o investimenperior Profissional do Instituto na educação é uma priorito Superior de Engenharia do
dade. Temos medidas de apoio
Porto (ISEP), a oferta formativa
para todos os graus de ensino,
tem vindo a abranger cada vez
desde o pré-escolar ao Ensino
mais alunos.
Superior”, realçou o presiden“Sempre diste da autarquia,
semos
que o obAlberto Costa,
jetivo era cresque no dia 15 de
cer e apresentar
setembro receQueremos
cada vez mais
beu nos Paços
do Concelho 14
tornar o concelho ofertas formativas de nível sudos 50 alunos
mais competitivo perior. É o que
que, atualmenestá a acontecer,
te, estão a usuna área da
o que demonstra
fruir de bolsas
formação
o sucesso desta
de estudo.
profissional
parceria entre a
O
investiCâmara de Santo
mento de cerca
Alberto Costa
Tirso e o ISEP”,
de 35 mil euros
Presidente da Câmara
congratula-se
da Câmara de
de Santo Tirso
Alberto Costa,
Santo Tirso nesargumentando
ta área premeia,
que a existência
como aludiu Aldestes cursos no
berto Costa, “o
Município
está
integrada na esmérito, ao mesmo tempo que
tratégia de “tornar o concelho
pretende evitar que a condimais competitivo na área da
ção económica seja fator de
formação profissional”.
exclusão ao Ensino Superior”.
O ano letivo 2020/2021 ar“Sabemos que algumas famírancou com três curso, evollias não têm condições para
vendo 120 alunos: Tecnologia
suportar os encargos inerentes
Mecânica – Engenharia Mecâà frequência dos seus educannica e Automóvel; Automação,
dos em universidades ou insRobótica e Controlo Industrial;
titutos politécnicos. A ação da
e Sistemas Eletromecânicos.
Câmara de Santo Tirso é mais
Os Cursos Técnicos Supeum apoio, para além dos que
riores Profissionais são uma
existem a nível estatal, para
formação de Ensino Superior
combater essas dificuldades”,
de dois anos letivos, que aposreferiu Alberto Costa, acrestam numa forte componente ao
centando: “Não queremos que
mundo de trabalho, dado que
a condição económica seja
no último semestre, o aluno é
fator de exclusão ao Ensino
colocado em estágio numa emSuperior”.
presa ou organização.
Só no ano letivo 2019/2020
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Laces apoia
quatro
projetos
de economia
social
São projetos na área da Economia Social com impactos a
nível cultural, ambiental e de
desenvolvimento local e, ao longo de cerca de quatro meses,
usufruíram de acompanhamento personalizado que permitiu
transformar as suas ideias em
realidade. Lançado em novembro de 2019, o concurso STARTUP LACES selecionou quatro
projetos e prestou apoio aos empreendedores nas diversas fases de implementação do seu
negócio.
Ao longo do programa de aceleração de ideias, os promotores
dos projetos “Era uma vez Upcycling Projects”; “Thyrso Guide
Tours”; “P.A.R.V-A – Associação
Cultural – Projeto Associativo de
Renovação e Valorização Artística”; e “Help4Good” beneficiaram
de tutorias, aconselhamento e
capacitação técnica e de gestão,
assim como apoio na elaboração
de um Plano de Negócios e um
Plano de Comunicação.

Emprego

O presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto
Costa, lembra que o Laces “é
apenas um dos vários projetos
ligados ao empreendedorismo
que o Município tem levado a
cabo”. O autarca mostra-se satisfeito com o foco na economia
social e assegura que “o acompanhamento que é dado a estes
empreendedores é fundamental
para que possam construir projetos viáveis, com impactos reais
na sociedade e que, mais tarde,
possam fomentar a criação de
emprego”.
O projeto LACES, cofinanciado a 75 por cento pelo FEDER
no âmbito do programa INTERREG, tem como objetivo a promoção e consolidação da economia social na Euro-região Galiza
– Norte de Portugal e procura
aumentar a competitividade e
impulsionar a criação de empresas, de modo a gerar e consolidar postos de trabalho na região
transfronteiriça.
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Novas regras
e horários em vigor
para estabelecimentos
comerciais

Presidente da Câmara de Santo Tirso e secretário de Estado Adjunto e da Economia na visita à empresa localizada em Vilarino

Endutex apontada
como exemplo de
resistência empresarial

F

oi mais uma das empresas
do Município de Santo Tirso que, em plena pandemia da Covid-19, decidiu
adaptar a produção às necessidades prementes do mercado,
através da produção de equipamentos de proteção individual.
A resiliência da Endutex, localizada na freguesia de Vilarinho,
mereceu a visita do presidente
da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, e do secretário de
Estado Adjunto e da Economia,
João Neves, no início do mês de
setembro.
A atuar em setores como a
impressão digital, a arquitetura têxtil, o setor automóvel ou o
vestuário de proteção, a Endutex, conta com 50 anos de experiência e é, nas palavras do
secretário de Estado Adjunto e
da Economia, “uma das melhores empresas portuguesas e eu-

ropeias na área dos têxteis técnicos”. João Neves, que destacou a
resistência “extraordinária” dos
empresários, acredita estar perante um exemplo de “uma empresa que tem sabido resistir a
tempos difíceis” e que irá prosseguir o seu caminho de forma
realista.
Também o presidente da Câmara de Santo Tirso salientou
a excelência e a capacidade de
superação do grupo, admitindo
ser “muito enriquecedor para o
Município ter empresas com a
dimensão e a qualidade da Endutex”. “Não só está na dianteira, a nível mundial, na produção
dos têxteis técnicos, como tem
um posicionamento muito positivo e otimista relativamente ao
presente e ao futuro”, destacou
Alberto Costa.
Uma das prioridades do Município de Santo Tirso, como enfa-

É muito
enriquecedor
para o Município
ter empresas
com a dimensão
e a qualidade da
Endutex
Alberto Costa

Presidente da Câmara
de Santo Tirso

tizou o autarca, é garantir que o
tecido empresarial do concelho
continua “com este fulgor económico” e, por isso, a Câmara
irá “dar continuidade aos investimentos previstos e ao apoio
aos empresários com vontade
de investir”. “Estou certo de que,
trabalhando em rede, o Município vai continuar na senda do
desenvolvimento social e económico e continuar a afirmar-se
como uma referência a nível nacional”, concluiu Alberto Costa,
em declarações aos jornalistas,
após a visita à empresa.
Vítor Abreu, CEO do grupo,
admitiu que se deve ao DNA da
Endutex a capacidade de “encontrar um nicho de oportunidade relacionado com os equipamentos de proteção individual,
que permitiu atravessar todos
os problemas relacionados com
a pandemia”.

A entrada em vigor, a 15 de setembro, do Plano de
Contingência decretado pelo Governo impôs novas regras no funcionamento de todos os estabelecimentos
comerciais do país. Numa altura em que o número de
casos continua a crescer, não só em território nacional, mas também a nível internacional, as regras impostas tentam limitar os ajuntamentos de pessoas.
Em Santo Tirso, à semelhança de muitas cidades
portuguesas, os estabelecimentos de restauração e
similares podem estar abertos até às 23h00, cumprindo assim as indicações do Governo.
“É imperioso que a população mantenha uma atitude cívica responsável, adotando um comportamento preventivo e cumprindo as regras e indicações da
Direção-Geral de Saúde”, defendeu Alberto Costa, o
presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, salvaguardando que a decisão é passível de alteração,
“caso se venha a verificar uma evolução desfavorável”,

Apoios sociais
e económicos até
ao final do ano

Horários

De acordo com despacho do Governo, os estabelecimentos comerciais não podem abrir antes das 10h00,
com a exceção dos salões de cabeleireiro, barbeiros,
institutos de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, escolas de condução, centros
de inspeção técnica de veículos, ginásios e academias.
De uma forma geral, os estabelecimentos comerciais encerram até às 23h00, com exceção dos estabelecimentos de restauração e similares, como cafés
e pastelaria. Nestes casos, o encerramento pode ser
realizado até à 1h00, sendo que a partir das 00h00
deixam de poder admitir novos clientes. Também nestes casos, a ocupação, no interior do estabelecimento, é limitada a 50 por cento da respetiva capacidade, ou, em alternativa, devem ser utilizadas barreiras
físicas impermeáveis de separação entre os clientes
que se encontrem frente a frente e um afastamento
entre mesas de 1,5 metros.
Nos estabelecimentos de restauração e similares
localizados num raio circundante de 300 metros de
um estabelecimento de ensino, básico ou secundário,
ou de uma instituição de ensino superior, não é admitida a permanência de grupos superiores a quatro
pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado
familiar, até às 20h00 dos dias úteis.
Por outro lado, e ainda de acordo com o Plano de
Contingência, a venda de bebidas alcoólicas está limitada, nomeadamente em áreas de serviço, postos
de abastecimento de combustíveis, estabelecimentos
de comércio a retalho, incluindo supermercados e hipermercados, onde só pode ser vendida até às 20h00.
Também é proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e
vias públicas, excetuando-se os espaços exteriores
dos estabelecimentos de restauração e bebidas devidamente licenciados para o efeito. No período após
as 20h00, o consumo de bebidas alcoólicas é admitido no âmbito do serviço de refeições.

A

O Plano Municipal de Ermergência Social é um dos programas de apoio às famílias

Câmara Municipal de Santo
Tirso decidiu estender as medidas de apoio social e económico em vigor até ao final
do ano. Segundo o presidente da autarquia, Alberto Costa, o investimento
do Município para minorar os impactos negativos causados pela pandemia do novo coronavírus “continuam a
fazer sentido”. “A nova realidade ainda está muito longe da forma como
vivíamos antes da Covid-19. Por isso,
consideramos que faz sentido continuar a apoiar as pessoas, o comércio
e as empresas”, justifica o presidente
da Câmara Municipal de Santo Tirso.
Até ao final deste ano, o comércio
e as empresas locais vão continuar
a usufruir da suspensão dos pagamentos de licenças de esplanadas, no
caso dos estabelecimentos ligados à
restauração, bem como de licenças de
exploração de publicidade. As esplanadas criadas aquando da reabertura
de cafés, pastelarias e restaurantes
após o período de confinamento podem, também, manter-se.
Depois de a 1 de agosto terem sido
reativados os parcómetros municipais,

a Câmara de Santo Tirso decidiu retomar a medida de suspensão do pagamento do estacionamento, que esteve
em vigor entre os meses de março e
julho. “A decisão de reativar esta medida prendeu-se com o feedback que
temos tido da população e do comércio.
Sempre dissemos que as medidas que
temos no terreno teriam de ser reavaliadas de forma periódica, de forma a
corresponder às necessidades da população”, explica Alberto Costa.
Ainda no âmbito das medidas de
apoio económico que o Município tem
no terreno, mantém-se em vigor a suspensão do pagamento das taxas da
Feira Semana de Santo Tirso, as rendas
dos estabelecimentos comerciais propriedade do Município, nomeadamente
os que estão localizados no Mercado
Municipal, Fábrica de Santo Thyrso,
Praça Coronel Baptista Coelho, Central
de Transportes, entre outros.
A linha de apoio ao empresário,
através do Invest Santo Tirso e em parceria com a ACIST continua a funcionar,
bem como o corredor verde para otimização dos prazos de licenciamento
para projetos de investimento privado.

Apoios sociais

Na área social, as medidas implementadas pela Câmara de Santo Tirso também serão mantidas até 31 de
dezembro. O Subsídio Municipal ao
Arrendamento, continua com um valor reforçado para fazer face às necessidades das famílias, bem como
a verba disponível no Programa Municipal de Emergência Social (PMES),
permitindo que mais pessoas possam
usufruir de ajudas quer no apoio das
rendas das habitações, quer no pagamento de faturas de água, luz, gás,
medicamentos ou alimentação. No
PMES, a Câmara Municipal de Santo
Tirso permite ainda que as famílias
com comprovadas carências económicas possam adquirir, através deste
programa, equipamentos de proteção
individual, nomeadamente máscaras.
A linha de apoio psicológico também
continua disponível.
A esmagadora maioria das medidas implementadas pela Câmara
Municipal de Santo Tirso estão em
vigor desde março, quando foi decretado o Estado de Emergência em
Portugal.
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ATUAL

Consultas públicas
de medicina dentária com
mais de 27 500 tratamentos

BREVES

Padre António Ferreira
distinguido a título póstumo

O executivo municipal deliberou a atribuição de um voto de louvor ao padre António Ferreira, falecido a 27 de setembro
de 2019. Distinção lembra o serviço cívico
e social prestado à comunidade ao longo
dos 38 anos que desempenhou funções
de sacerdote na paróquia de são Tomé
de Negrelos.
“É de total justiça lembrarmos aqui o
padre António Ferreira, falecido há um
ano, e distinguirmos o trabalho de uma
vida à frente da paróquia de São Tomé de
Negrelos”, referiu o presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa,
na reunião do executivo municipal que
decorreu a 17 de setembro.
O autarca fez ainda questão de salientar o trabalho do pároco “em defesa dos
mais pobres e o combate à exclusão social daqueles que não tinham retaguarda
familiar”, destacando ainda a “irreverência
e liberdade de pensamento que lhe granjearam respeito e admiração junto daqueles que com ele conviveram”.

Voto de louvor
ao padre Eugénio Areias

A Câmara de Santo Tirso, em reunião do
executivo municipal, atribuiu um voto de
louvor ao padre Eugénio Areias. Depois de
cerca de 30 anos de atividade, é-lhe reconhecido um incontornável contributo pastoral e social como sacerdote da paróquia
de São Pedro de Roriz e pelo papel desenvolvido em prol da freguesia de Roriz.
Ao fim de três décadas, o padre Eugénio Areias despediu-se do sacerdócio a 19
de julho, numa celebração de homenagem
que contou com a presença do bispo auxiliar da Diocese do Porto, D. Pio Alves. “Ao
longo de 30 anos de serviço pastoral, o
padre Eugénio Areias foi um referencial de
simplicidade, de generosidade e de intervenção social na comunidade, principalmente junto dos mais novos e dos mais
desfavorecidos”, destacou o presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto
Costa, sublinhando “o trabalho incontornável na promoção do bem-comum e na
defesa dos valores humanistas”.
Para além da capacidade de mobilização, nomeadamente da juventude, para
as causas do voluntariado e do apoio aos
mais vulneráveis, é ainda reconhecido ao
padre Eugénio Areias a capacidade de levar a cabo obras materiais de relevo para
a paróquia que serviu como, por exemplo, a construção do Salão Paroquial ou
a reabilitação do adro da igreja matriz,
entre outras. O voto de louvor atribuído
pela Câmara de Santo Tirso foi aprovado
a 4 de setembro.
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A
Medida da Câmara de Santo Tirso pretende fixar jovens no Município

Jovens usufruem
de apoio na renda
da casa

O

Subsídio Municipal ao Arrendamento da Câmara de Santo Tirso já ajudou quase meia centena de jovens no pagamento da
renda mensal das suas habitações. Cerca
de um ano após a medida ter sido alargada aos jovens, permitindo que quem
tem entre 18 e 35 anos usufrua de uma
majoração no apoio de 20 por cento, o
presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, mostra-se satisfeito com os
resultados obtidos: “É uma medida importante, não só do ponto de vista social, mas também como forma de fixar
os jovens no concelho”.
De acordo com os últimos dados disponíveis, a média de idades de quem recorre a este apoio da autarquia ronda os
30 anos, sendo que 38,1 por cento dos
agregados familiares que beneficiam da
medida são compostos por dois elementos e 26,2 por cento é constituído por
um elemento. Segundo Alberto Costa,
uma das mais-valias reside no facto de
“não ser exigido nenhum período de residência no concelho anterior à candidatura”. Ou seja, explica, “isto permite
que jovens de outros concelhos se fixem
em Santo Tirso e, desta forma, ajudem

na dinamização do Município”.
Ainda de acordo com os dados estatísticos disponíveis, são os jovens solteiros
com filhos (31 por cento) e os jovens solteiros sem filhos (26,2 por cento) aqueles que mais têm recorrido ao Subsídio
Municipal de Arrendamento. Relevante é,
também, a percentagem de casais com
filhos que usufruíram ou usufruem da
medida: 23,8 por cento.
Em termos de tipologias, os beneficiários do Subsídio Municipal ao Arrendamento concentram-se esmagadoramente (69 por cento) em casas T2. Os
T3 são ocupados por 19 por cento dos
jovens abrangidos.

e inferior a 35 anos beneficiam de uma
comparticipação majorada em 20 por
cento sobre o escalão que lhe for atribuído, ou seja, os apoios podem ir de
60 a 180 euros.

É uma medida
importante para fixar os
jovens no concelho
Alberto Costa

Presidente da Câmara
de Santo Tirso

Município pioneiro

Em 1997, Santo Tirso foi um dos primeiros municípios do país a criar um
programa de apoio ao arrendamento.
Em 2019, uma revisão ao regulamento
permitiu abranger os jovens nesta medida de apoio financeiro no pagamento da sua renda mensal. A comparticipação varia entre os 50 e os 150 euros,
de acordo com os rendimentos e o valor
da renda. Mas os agregados familiares
com idade igual ou superior a 18 anos

Todos os jovens candidatos têm de
fazer prova de candidatura ao Porta 65
Jovem e que não beneficiam deste apoio
ao arrendamento pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. A candidatura pode ser feita através do Serviço da Ação Social da Câmara de Santo
Tirso e os apoios são dados de acordo
com os rendimentos do agregado familiar e a tipologia da casa.

existência de consultas
públicas de medicina
dentária no Município
de Santo Tirso já permitiu a realização de mais de 27
500 tratamentos. Restaurações
dentárias, extrações e problemas periodontais/gengivais são
os tratamentos mais frequentes
quer na consulta existente no
Hospital de Santo Tirso, quer na
consulta da Unidade de Saúde
Familiar (USF) Nova Saúde, em
Vila Nova Campo.
A consulta de medicina dentária no Hospital de Santo Tirso começou a funcionar em novembro de 2018, fruto de um
protocolo estabelecido entre a
Câmara, a unidade hospitalar
e a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico Universitário (CESPU). Dirigida a pessoas
com carências económicas, as
consultas são gratuitas para os
utentes, sendo o Município de
Santo Tirso a assumir o custo.
“Os resultados desta medida estão à vista”, realça o presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso, Alberto Costa,
lembrando que “muitas das
pessoas que recorrem a este
serviço não teriam acesso aos
cuidados de saúde oral se não
tivéssemos avançado com esta
consulta”.
Depois dos atendimentos terem estado encerrados devido à
pandemia da Covid-19, os serviços encontram-se, novamente,
a funcionar. De acordo com os
dados disponíveis, 60 por cento dos utentes da consulta de
medicina dentária no Hospital
de Santo Tirso são mulheres. Do
total de utentes, 29 por cento
tem entre 50 e 64 anos e 25 por
cento mais de 65 anos.
Já na USF Nova Saúde em Vila
Nova do Campo, a consulta começou a funcionar em abril de
2018, fruto de um protocolo entre a Câmara de Santo Tirso e a
Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), no qual
a autarquia assumiu o investimento da cadeira de dentista e

Consulta na Unidade de Saúde Familiar Nova Saúde em S. Martinho do Campo

CONSULTA MEDICINA DENTÁRIA

A SABER...
O serviço de saúde oral no Hospital de Santo Tirso funciona de
segunda a sexta-feira, entre as
9h00 e as 12h00, sendo necessário a acreditação de acesso à
consulta através da Divisão da
Ação Social da Câmara Municipal, uma vez que se destina

a ARS a colocação do médico
dentista e de um auxiliar.
“Fomos um dos primeiros
municípios do país a aderir a
este protocolo, porque consideramos que se deve apostar na
prevenção, permitindo o acesso das pessoas aos cuidados
de saúde aos mais variados níveis, nomeadamente na área da

a pessoas com comprovada
isenção de taxa moderadora
do SNS por carência económica. Já em Vila Nova do Campo,
as consultas devem ser marcadas diretamente no centro de
saúde, estando sujeitas à taxa
moderadora.

medicina dentária”, recorda Alberto Costa.
Nesta unidade, de acordo com
os dados, 56 por cento dos utentes são mulheres e dentro do universo global, é a faixa etária entre os 35 e os 49 (40 por cento)
aqueles que mais procuram os
tratamentos, seguidos dos maiores de 65 anos (26,5 por cento).

HOSPITAL SANTO TIRSO

60%
29%
25%

dos utentes são mulheres
dos utentes tem entre 50 e 64 anos
dos utentes tem mais de 65 anos

CONSULTA MEDICINA DENTÁRIA
USF NOVA SAÚDE

56%
40%
26,5%

dos utentes são mulheres
dos utentes tem entre 35 e 49 anos
dos utentes tem mais de 65 anos
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EMPRESAS COM FUTURO

o município
de santo tirso
está presente
nas redes sociais

Weasy: Web Made Easy

G

arantem ter tudo para
criar uma loja online e
vender em todo o lado.
Oferecem uma plataforma, asseguram vários canais de
venda, têm ligação à SIBS, com
pagamentos seguros por multibanco, e dispõem de total integração com a logística DPD. Criada em 2017, e instalada no Centro
de Empresas e Inovação (CEI) da
Fábrica de Santo Thyrso, a Weasy
já esteve na Web Summit e recebeu o Prémio Metropolitano
de Empreendedorismo, atribuído pela Área Metropolitana do
Porto (AMP).
Rui Mendes e Bruno Braga tinham carreiras estáveis na área
tecnológica e, em 2017, decidiram mudar de vida. “Fomos distinguidos pela AMP, sobretudo
pelo empreendedorismo”, recorda Rui Mendes que, em conjunto com Bruno Braga, fundou a
Weasy, Web Made Easy. “Na altura, o Rui falou-me de uma ideia
que queria implementar e eu disse que tinha uma coisa semelhante, mas noutra vertente”, recorda Bruno. Da ideia à realidade
foi um passo.
Com apenas três anos e ainda
em fase de investimento, a empresa já está a dar cartas e soma
clientes não só em Portugal, mas
na Europa e nos EUA. Rui Mendes
garante que o feedback do mercado tem sido positivo e que o
impacto da Weasy está a escalar.
A operar na área do e-commerce, as chamadas vendas online, a
empresa disponibiliza uma plataforma multicanais que permite a
venda online no próprio website,
facebook, instagram, mobile APP
(IOS e Android), entre outros. Todas elas podem ser adaptadas e
personalizadas de acordo com a
dimensão, necessidade e objetivo de cada cliente. A vantagem
relativamente à concorrência é,
garantem, terem encontrado uma
lacuna no mercado que permite a
criação de um site de vendas com
uma personalização adequada ao
seu negócio, algo que lhes possibilita “chegar a clientes que os

Nome Bruno Braga
Nome Rui Mendes

Idade 41

Idade 44

Percurso
“O meu background vem
da área de programação.
Antes de conhecer o Rui,
tinha uma empresa ligada às
tecnologias e, numa reunião
de trabalho, decidimos que
faria sentido fazermos um
projeto em conjunto”.

Percurso
“Tenho um percurso com
algumas peripécias.
Comecei como
engenheiro industrial
e trabalhei na área da
informática muitos anos”.

Rui Mendes e Bruno Braga tinham carreiras estáveis na área tecnológica e, em 2017, decidiram mudar de vida

outros não conseguem chegar”.
E se um dos pilares de inovação que sustenta a empresa é a
possibilidade de personalização,
a facilidade de gestão de produto e o facto de disponibilizarem
aos seus clientes a criação de
uma aplicação a preços bastantes competitivos é outro dos fatores do sucesso.

Ligação a Santo Tirso

Bruno Braga é de Barcelos e
Rui Mendes vive em Paredes, mas
foi Santo Tirso o local escolhido
para instalar a empresa. Na tomada de decisão pesaram dois
fatores: a localização e o facto
de se tratar de uma incubadora de empresas que lhes permitisse “partilhar experiências
com outras pessoas”. Hoje, Rui
está convicto de que a escolha
foi acertada: “Fomos recebidos
como empresa de futuro, como
empresa com potencial”. “O Município e o presidente da Câmara

de santo Tirso sempre tiveram o
cuidado de olhar para as empresas, acreditando que podíamos
ser algo no futuro e isso é difícil
de encontrar”, aponta Rui Braga. Exemplo disso é, de resto,
o Prémio Metropolitano de Empreendedorismo que, em 2018,
os destacou como um modelo de
superação e inovação, capaz de
inspirar a comunidade em geral.
“Na altura do prémio, Santo Tirso foi dos únicos Municípios que
apresentou uma empresa pequena por acreditar que iriam ter sucesso no futuro”, continua sublinhando que “é difícil encontrar
alguém com esta visão estratégica de que as grandes empresas
começaram na garagem”.

A Web Summit

Quando, ainda em 2017, passaram pela Web Summit para
apresentar a empresa, tornou-se evidente que o produto que
ofereciam “apresentava mais-va-

lias em relação ao que existia no
mercado”, tal era a procura pelo
stand da Weasy.
A verdade é que o tempo tem
vindo a confirmar as previsões da
dupla de empresários e a qualidade do trabalho tem prevalecido. “Esta questão da pandemia
deu-nos algumas oportunidades”, admitem, acrescentando:
“Especialmente pela quantidade
de negócios tradicionais que nunca estariam online e que, devido
às circunstâncias atuais, passaram a estar”. A rápida evolução
do mercado e a certeza de que
vender online com sucesso implica possuir um site, garantir sistemas de pagamento e apostar
na parte logística acabaram por
levar a Weasy a “conseguir ter o
ciclo de vendas completo”.
O contacto da SIBS, entidade
que gere o multibanco a nível
nacional, tornou-se decisivo na
evolução da empresa e permitiu
que sejam, hoje, a única platafor-

ma com interligação com a SIBS
para os pagamentos online. “Isso
quer dizer que o cliente tem uma
série de facilidades, nomeadamente sistemas de pagamentos
online a funcionar de uma forma
mais rápida”, explica Rui Mendes. A empresa de entregas DPD,
com quem a Weasy desenvolveu,
recentemente, um acordo vem
terminar o ciclo e garantir que a
parte logística é assegurada de
forma automatizada.
O futuro, é, nas palavras de
Bruno Braga, “muito volátil nesta
área”, mas em sentido lato será
sempre pautado por uma constante busca de novidades e evolução tecnológica. A empresa, que
tem atualmente quatro funcionários, prevê dobrar a equipa ainda
em 2021. Para além disso, o mais
aliciante no negócio é, para a dupla, a “escalabilidade”, a possibilidade de, de um dia para o outro, passarem de dois mil, para
50 mil clientes.
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FAZER

FAZER

Novos arruamentos na Zona Empresarial da Ermida

Inaugurado investimento
de um milhão de euros

O

presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, inaugurou, no dia 29 de setembro, a Rua António Joaquim
Monteiro e a Rua da Finieco. A
intervenção, no valor de um milhão de euros, aposta na melhoria das acessibilidades e das infraestruturas de acolhimento na
Zona Empresarial da Ermida.
“Trata-se de uma obra estruturante para o Município que vai
permitir que esta zona empresarial de excelência continue a
crescer”, enfatizou o presidente
da Câmara Municipal de Santo
Tirso, Alberto Costa, lembrando
que, na Zona Empresarial da Ermida, “o investimento privado já
realizado, ou em curso, ascende
aos 200 milhões de euros”.
Por outro lado, o valor de investimento da Câmara de Santo Tirso na Zona Empresarial da
Ermida, nos últimos anos, ultrapassa os cinco milhões de euros.
Neste valor estão contemplados
não só os dois novos arruamentos hoje inaugurados, mas também as comparticipações da autarquia nos vários contratos de
urbanização que têm sido levados a cabo, bem como os benefícios fiscais atribuídos às empresas ali instaladas. Investimento
que, como aludiu Alberto Costa,

1880

POSTOS DE TRABALHO FORAM GERADOS
NA ZONA EMPRESARIAL DA ERMIDA
Alberto Costa inaugurou Rua António Joaquim Monteiro e Rua da Finieco

“é revelador do empenho da Câmara de Santo Tirso na captação
e fixação de investimentos no
Município”.
No mesmo sentido, Jorge Gomes, presidente da União de Freguesias de Santo Tirso, Couto
(Sta. Cristina e S. Miguel) e Burgães congratulou-se pela forma
“como a Câmara Municipal tem

sabido dialogar com os empresários, cativando-os a fixarem-se
no concelho”, salientando que tal
se tem traduzido “num aumento
de postos de trabalho”.
Jorge Gomes fez ainda referência à toponímia escolhida, explicando que “António Joaquim
Monteiro se destacou pela atuação em prol do bem comum, em

particular na área da sustentabilidade” e que o mesmo acontece com a empresa Finieco, “que
partilha a visão de defesa do ambiente e tem uma importante ligação às causas sociais”.
Para além da construção dos
dois novos arruamentos, a intervenção realizada pela Câmara de Santo Tirso incluiu ainda

a execução de infraestruturas
de drenagem de águas pluviais,
de águas residuais e abastecimento de água, bem como
telecomunicações.
Na Zona Empresarial da Ermida estão, atualmente, instaladas 11 empresas, que representam cerca de 1880 postos de
trabalho.

Reforço do muro do cemitério concluído
A Câmara Municipal de Santo Tirso já concluiu as obras de
reforço do muro do cemitério
de Vila das Aves. A intervenção,
no valor de 120 mil euros, visou
regularizar questões de ordem
estrutural, garantindo assim as
condições máximas de segurança necessárias.
O muro do cemitério de Vila
das Aves, com uma extensão de
88 metros e uma altura média de
10 metros, foi alvo de um estudo
técnico para aferir a sua estabilidade, no qual foi identificada
a necessidade de intervir ao nível estrutural. Nas patologias

Obras realizadas eram uma velha aspiração da população

identificadas ficou patente, porém, que em momento algum a
resistência estrutural do muro
esteve em causa.
Ainda assim, a Câmara Municipal de Santo Tirso considerou,
na altura do lançamento da empreitada, que a obra de reforço
e consolidação do muro do cemitério de Vila das Aves deveria
avançar, não só para garantir a
segurança das pessoas que se
deslocam àquele espaço, mas
também para atestar a segurança dos peões e dos automobilistas que circulam na rua lateral
ao cemitério.

Menos nove ruas em
terra em Vila das Aves

D

Intervenções fazem parte do plano da Câmara de Santo Tirso para pavimentar ruas em terra em todo o concelho

esde o início do ano, há
menos nove ruas em terra em Vila das Aves, fruto do Plano Municipal de
Pavimentação das Ruas em Terra da Câmara de Santo Tirso. Estão concluídas as intervenções
na Calçada dos Aves, Rua Nossa Senhora de Fátima, Travessa
Casa da Barca, Travessa da Rua

de Luvazim, Travessa da Rua José
Narciso Machado Guimarães, Travessa de Vilas Boas e ainda nos
troços em falta da Rua da Bela
Vista, Rua Pedro Dioga e na Travessa de Paradela.
De visita às ruas intervencionadas, no dia 19 de setembro, o
presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso, Alberto Costa, re-

forçou que “a transferência de capital para as juntas de freguesia,
de forma a executarem o plano de
pavimentação das ruas em terra,
está a ser uma aposta ganha”.
O autarca fez ainda questão de
sublinhar que, tratando-se muitas vezes de intervenções de pequena extensão, “têm um impacto enorme na vida das pessoas”.

“Para bem da população”

Também o presidente da Junta
de Vila das Aves, Joaquim Faria,
considerou ser profícua a parceria estabelecida entre Câmara e a
freguesia, referindo esperar que,
“para bem da população”, a mesma possa continuar.
Para além das nove ruas concluídas, já teve início a pavimen-

tação da Rua das Magnólias, seguindo-se a Calçada da Carreira,
a Rua Privada e a Travessa Moinho do Aves.
O plano da Câmara Municipal
de Santo Tirso para acabar com
as ruas em terra abrange todas
as 14 freguesias do concelho,
num total de 20 quilómetros de
extensão.

Rede pública de água está a ser ampliada
Arrancaram no final de julho as
obras de ampliação da rede pública de abastecimento de água.
Um investimento de cerca de 330
mil euros que irá permitir o alargamento de rede em oito freguesias do Município de Santo Tirso.
No total, são 5,5 quilómetros
de rede a servir mais de 180 alojamentos que começaram a ser
construídos na freguesia de Rebordões, mas que irão estender-se à União de Freguesias de
Areias, Sequeirô, Lama e Palmeira
e à União de Freguesias de Santo
Tirso, Couto (Santa Cristina e São
Miguel) e Burgães, bem como a
Vila Nova do Campo, Roriz, Vila
das Aves, Vilarinho e São Tomé
de Negrelos.
Na visita ao arranque dos trabalhos, que decorreu a 28 de

julho na Avenida da Honra, na
freguesia de Rebordões, o presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, explicou que,
“após este investimento, a cobertura na área concessionada à Indaqua será de 94,2 por cento”
e lembrou que, desde 2013, “o
investimento na rede pública de
abastecimento de água é de cerca
de 1,4 milhões de euros”.

Ligação à rede

Já Anabela Alves, diretora-geral da Indaqua Santo Tirso/Trofa, destacou a longa parceria da
Indaqua com a Câmara de Santo
Tirso, recordando que “possibilitou levar água segura a mais de
40 mil habitantes”. “O investimento realizado nos últimos 10 anos
em Santo Tirso permitiu abaste-

O presidente da Câmara visitou as obras que arrancaram em Rebordões

cer locais mais isolados, aumentando a cobertura para mais de
94 por cento”, explicou.
A necessidade de fazer ligações à rede pública de água é
algo que Alberto Costa considera fundamental, “por se tratar de
uma questão de saúde pública,
já que todos devem ter acesso a
água de qualidade”. “A pensar na
importância de esclarecer e consciencializar a população para que
efetue a ligação à rede, a Câmara
Municipal, em parceria com a Indaqua, tem vindo a desenvolver
ações de sensibilização”, explica o
autarca. Sensibilização, essa, que
a presidente da Junta de Freguesia
de Rebordões, Elsa Mota, acredita estar a ter um impacto positivo
na população, já que se começa a
sentir “uma maior adesão à rede”.
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Pavimentações
das ruas em terra
continuam

Requalificação da Rua do Espírito Santo e do nó do Barreiro assinaladas com visita do presidente da Câmara

Obras estruturais em
S. Tomé de Negrelos
inauguradas

J

á foram inauguradas as obras
de requalificação do Nó do
Barreiro e da Rua do Espírito Santo, na freguesia de S.
Tomé de Negrelos. A reestruturação deste entroncamento da Estrada Nacional 105, num investimento global de 1,2 milhões de
euros, veio melhorar a segurança
e a circulação rodoviária, beneficiando todo o Município.
“Esta é uma obra estruturante não só para S. Tomé de Negrelos, mas para todo o concelho”,
sublinhou o presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Alberto
Costa, durante a cerimónia que assinalou a requalificação do Nó do
Barreiro e da Rua do Espírito Santo e que decorreu a 25 de agosto.
“Conseguimos, por um lado, pôr
fim a um conjunto de problemas
de circulação de trânsito inerentes
à Estrada Nacional 105 e, por outro, garantir a melhoria da ligação
a várias freguesias vizinhas”, explicou Alberto Costa, aproveitando

para realçar que “apesar da pandemia provocada pela COVID-19,
o trabalho da Câmara não parou”.
O investimento, de cerca de um
milhão de euros na requalificação
do Nó do Barreiro e de 226 mil
na Rua do Espírito Santo, veio dar
resposta a uma reivindicação antiga da população e enquadra-se
na estratégia de mobilidade sustentável traçada para o Município.
Para além da construção de uma
rotunda, o projeto implicou a requalificação dos arruamentos e a
intervenção ao nível da zona de
circulação pedonal, rede de drenagens pluviais e iluminação.

Melhorias

A beneficiação da Rua do Espírito Santo, cuja intervenção decorreu em duas fases, faz parte de um
plano de melhoramento de toda a
zona envolvente, estando prevista
a construção de um acesso direto
ao futuro Parque do Verdeal, que
ligará as freguesias de S. Tomé

de Negrelos e Vila das Aves. Com
o concurso público atualmente a
decorrer, o investimento de 2,1 milhões de euros no Parque do Verdeal, tem arranque previsto para
o início do próximo ano.
Também o presidente da Junta de Freguesia de São Tomé de
Negrelos, Roberto Figueiredo, se
mostrou satisfeito com a solução
encontrada para acabar com os
graves problemas de trânsito do
Nó do Barreiro, destacando que
esta é uma obra “muito importante, que vai ajudar a reformular a
freguesia e a garantir o seu desenvolvimento”. “Já foi intervencionada a Ponte do Espírito Santo,
assinalamos agora a inauguração
da Rua do Espirito Santo e do Nó
do Barreiro, está em curso a criação de um novo acesso à freguesia e em breve teremos também o
Parque do Verdeal, que irá acrescentar ainda mais valor a estas intervenções e atrair mais pessoas
para a freguesia”, enumerou.

Naquela que foi mais uma
visita a uma das freguesias do
concelho, o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, revelou que
existem menos 10 ruas em terra na União de Freguesias de
Santo Tirso, Couto (Sta. Cistina, São Miguel) e Burgães no
âmbito do plano da autarquia
para terminar com as ruas em
terra. As obras de pavimentação são executadas pelas freguesias, através de financiamento da Câmara Municipal de
Santo Tirso.
Garantindo que “a estratégia gizada pela autarquia está
a dar resultados”, o autarca salientou ainda que “as juntas de
freguesia são aquelas que mais
próximas estão das pessoas
e, por isso, melhor entendem
as prioridades no terreno”. “É
por isso, que, em rede, ouvindo
as pessoas, se consegue fazer
obra”, defendeu Alberto Costa,
em declarações aos jornalistas,
no final da visita que decorreu
a 25 de julho.
Na União de Freguesias de
Santo Tirso, Couto (Sta. Cristina, São Miguel) e Burgães são
já dez as ruas em terra pavimentadas: Rua do Fontanário,

Rua das Freiras, Rua das Padassas, Rua de São João, Travessa Dr. Alexandre Córdova,
Travessa do Fijô, Travessa de
Fontiscos, Viela da Bananeira,
Viela do Fontanário, Viela de
Fontiscos. Iniciarão em breve
as pavimentações na Travessa
Montalvão Machado e na Rua
Dr. Fonseca Castro.
Já Jorge Gomes, presidente
da União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (Sta. Cristina,
São Miguel) e Burgães, agradeceu a parceria estabelecida
com a Câmara Municipal, salientando que de outra forma
não seria possível levar a cabo
as pavimentações: “Felizmente, o nosso presidente da Câmara teve esta excelente ideia
num ato de confiança e de proximidade para com as juntas
de freguesia porque sabe que
conhecemos a realidade e procuramos uma gestão rigorosa”.
A requalificação da rede viária é uma prioridade do executivo municipal e a intervenção
nas ruas em terra irá abranger
todas as 14 freguesias do concelho. Quando o plano de pavimentações estiver concluído, o
Município terá menos 20 quilómetros de ruas em terra.

Esterilizações de animais
e doação de ração em curso
A Câmara já distribuiu por diferentes instituições mais de 2,4 toneladas de ração doadas pela empresa Propecuária

A

Câmara de Santo Tirso
promoveu uma campanha de esterilização junto das associações que
receberam os animais do abrigo
de Agrela. Paralelamente a esta
ação, a autarquia, juntamente
com a empresa Propecuária, também já distribuiu por diferentes
instituições mais de 2,4 toneladas de ração. “Através do vete-

rinário municipal, temos estado
em contacto com as diferentes
associações que receberam os
animais do abrigo de Agrela e,
tal como nos comprometemos,
está a ser prestado todo o apoio
necessário”, explica o presidente
da Câmara Municipal de Santo
Tirso, Alberto Costa.
Os animais foram transportados para o Canil/Gatil Municipal

de Santo Tirso, onde existe um
bloco cirúrgico preparado para
a realização dos procedimentos.
Após a intervenção, os animais
voltaram para as respetivas associações. Segundo o presidente
da autarquia, Alberto Costa, tem
havido “um diálogo permanente”
com todas as instituições que
receberam os animais do abrigo da Agrela.

Apoio

“Desde a primeira hora, a Câmara de Santo Tirso mostrou-se disponível para apoiar todos
aqueles que receberam os animais. É isso que estamos a fazer.
O veterinário municipal visitou as
diferentes associações e avançou com as ações de esterilização”, sublinha o autarca. Todos
os custos, desde o transporte

dos animais para o Canil/Gatil
Municipal até ao procedimento
cirúrgico, foram assumidos pela
Câmara de Santo Tirso.
A par das esterilizações, a
Câmara de Santo Tirso e a empresa Propecuária já fizeram
chegar às associações que acolheram os animais do abrigo de
Agrela mais de 2,4 toneladas
de ração.

Câmara reforça pintura de passadeiras para peões

Intervenções resultam do investimento da Câmara e execução da Junta

A Câmara Municipal de Santo Tirso decidiu reforçar a pintura de várias passadeiras para
peões, tendo ainda criado duas
novas travessias: na Rua da Telheira, em frente ao parque de
estacionamento existente naquele local, e na freguesia de Refojos, perto da fábrica Plásticos
Universal. Desta forma, a pintura das passadeiras permitiu revitalizar e reforçar as medidas
de segurança dos peões.
No total, os serviços municipais procederam a intervenções
em 20 passadeiras para peões,
nomeadamente em itinerários
com maior tráfego e em vias
próximas de escolas. Com esta

ação, a Câmara Municipal de
Santo Tirso pretendeu resolver
alguns problemas de desgaste
das travessias, provocados pelo
trânsito automóvel, promovendo,
por outro lado, a segurança de
peões e condutores.
Para além destas 20 passadeiras, o Município decidiu ainda
criar duas novas travessias. Uma
delas, na Rua da Telheira, na freguesia de Santo Tirso, em frente
ao parque de estacionamento local, naquela que era uma medida pedida pela população. Já na
freguesia de Refojos foi também
criada uma nova passadeira para
peões, perto da fábrica Plásticos Universal, dando assim pro-

Pintura permite reforçar as medidas de segurança dos peões

vimento ao pedido do estabelecimento de ensino ali localizado.
Esta ação da Câmara de Santo
Tirso insere-se num plano mais
alargado que envolve o reforço
da sinalética, vertical e horizontal, em todo o Município de Santo Tirso.
Ainda no âmbito da mobilidade, a autarquia está a construir
cinco rampas de acesso ao edifício dos Paços do Concelho, na
Praça 25 de Abril, tendo em vista a promoção das acessibilidades a pessoas com mobilidade
reduzida, ou carrinhos de bebés. Uma forma de promover um
acesso mais fácil e seguro aos
serviços da Câmara Municipal.
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Já se joga no novo
sintético em Refojos

Complexo Desportivo de Refojo é o sexto campo desde 2013 a ter um sintético

madas jovens. “Nós fazemos a nossa
parte ao investir nos equipamentos, é
importante que as associações desportivas apostem na formação. É nessas
idades que se deve promover o exercício físico”, sublinhou.

Intervenção

O

O presidente da Câmara de Santo Tirso e o presidente da Junta da U.F. de Carreira e Refojos

presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, inaugurou, no início de setembro,
o relvado sintético do Complexo Desportivo de Refojos. Resultado de
um investimento do Município de cerca
de 300 mil euros, é o sexto colocado
pela autarquia desde 2013 e vai beneficiar todo o Vale do Leça.
“Este relvado sintético enquadra-se
na estratégia que tem vindo a ser gi-

zada desde 2013, de aposta clara no
desporto, sendo o sexto que colocamos no Município, desde então”, referiu o presidente da Câmara de Santo
Tirso, Alberto Costa, em declarações
aos jornalistas, salientando que será
um equipamento que “vai beneficiar
todo o concelho, em particular o Vale
do Leça”.
O autarca fez ainda questão de lembrar a importância de fomentar as ca-

Já o presidente da União de Freguesias de Carreira/Refojos, Luciano Cruz, mostrou-se muito satisfeito
com o novo campo, salientando que “é
um investimento da maior importância para a freguesia e que será, desde
logo, aproveitado pelas duas equipas
que já o utilizam, a Associação Desportiva de Refojos e a Associação Desportiva de Tarrio”.
O Complexo Desportivo de Refojos
é propriedade da União de Freguesias
de Carreira/Refojos. O investimento da
Câmara Municipal, de cerca de 300 mil
euros, incluiu a instalação de relva sintética de terceira geração, com fibras
monofilamentares, que atesta a possibilidade de certificação FIFA Quality e
FIFA Quality Pro; relvado sintético com
marcações para futebol de 11 e de 7;
fornecimento e colocação de material
desportivo (balizas, bandeirolas, cabine técnica, entre outros).

BREVES

Presidente da Câmara visita
Associação de Burgães
O presidente da Câmara Municipal de
Santo Tirso, Alberto Costa, visitou, no dia
22 de setembro, a Associação de Burgães
- Academia de S. João do Carvalhinho.
Constituída em 2018, a associação é
composta por 49 atletas e promove a prática de duas modalidades desportivas, o
kempo, uma arte marcial e técnica de autodefesa, e o trail, corrida em trilhos ou montanha. Em relação ao kempo, a modalidade
é praticada por um total de 26 pessoas, 18
federados masculinos e 8 federados femininos. Já o trail conta com a participação
de 23 atletas, todos não federados, dividindo-se em 15 masculinos e 8 femininos.
A visita do presidente da autarquia coincidiu com a apresentação dos atletas, treinadores e do líder da Zona Norte da Federação Portuguesa Lohan Tao Kempo. Alberto
Costa enalteceu o trabalho desenvolvido
pela associação, lembrando o voto de louvor atribuído pela Câmara Municipal em dezembro de 2019, que distinguiu os atletas
Ariana Moutinho, Beatriz Costa, Diana Silva, Francisco Ferreira, Lúcio Machado, Rui
Almeida e Sara Campos pelas 27 medalhas,
10 de ouro, nove de prata e oito de bronze,
conquistadas no Campeonato Nacional de
Lohan Tao Kempo, que se realizou em Vialonga. “Não só desenvolvem um trabalho
muito importante junto dos mais jovens
promovendo os valores e a ética desportiva, como conseguem trazer para Santo
Tirso importantes conquistas”, salientou.

Diogo Costa e Vítor Ferreira
distinguidos
Tendo-se sagrado campeões nacionais
de futebol na época 2019-2020 ao serviço
do FC Porto, os atletas Diogo Costa e Vítor
Ferreira, naturais e residentes em Vila das
Aves, receberam um voto de louvor da Câmara Municipal de Santo Tirso.
Para o presidente da autarquia, Alberto Costa, a distinção “é um prémio para
o espírito de sacrifício e de superação e
para a capacidade de entrega àquilo que
mais gostam de fazer, aspetos que devem
ser sublinhados e enaltecidos, para servir de exemplo e de inspiração a outros
jovens que têm a ambição de atingir patamares elevados no desporto concelhio
e nacional”.
Os dois atletas, que festejaram pela primeira vez a conquista de um título nacional
de futebol sénior ao serviço do FC Porto,
começaram a dar os primeiros pontapés
na bola na Escola de Futebol Pinheirinhos
de Ringe, a funcionar no Complexo Habitacional de Ringe, também na freguesia de
Vila das Aves.
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Moda apela
à igualdade de género
No âmbito do concurso Santo Tirso Empreende, que venceram, em 2019, na categoria de moda, as designers Ana Eusébio e
Catarina Gonçalves desenvolveram a marca LESS buy.less. Uma marca de vestuário
que prima pela sustentabilidade, através
do desenvolvimento de peças que nascem do aproveitamento de desperdícios
de fábricas têxteis. As designers voltaram
à Fábrica de Santo Thyrso, onde estiveram
incubadas durante seis meses, para expor
a nova coleção Outono/Inverno 20/21 que
apela à igualdade de género: Mulhoriza-te.
“Com a participação de mais de 50 mulheres, entre os 7 e os 80 anos, lançámos
o desafio de representarem o seu órgão
feminino através de um desenho e uma linha, explicando o que as torna especiais
enquanto mulheres”, esclarece Catarina
Gonçalves.
A exposição, realizada em cocriação com
o consumidor, é composta por uma coleção
de peças únicas que interpretam o universo
masculino, e desconstroem algumas peças
icónicas que o compõem, “com o objetivo
de dar liberdade à mulher do século XXI”,
refere a designer. “Através do vermelho,
representamos a mulher, e por meio do
branco damos-lhe a esperança de uma sociedade em paridade”, acrescenta.
A exposição pode ser vista entre 2 e 17
de outubro na Fábrica de Santo Thyrso.

Dia Mundial do Turismo
celebrado com
passatempo
Comemorado em todo o mundo a 27 de
setembro, desde 1980, o Dia do Turismo
pretende celebrar a cultura e o património.
Este ano, devido ao contexto de pandemia,
a Câmara Municipal de Santo Tirso não realizou as habituais iniciativas presenciais.
Em alternativa, a data foi assinalada no
Facebook do Município com um passatempo que pôs à prova os conhecimentos sobre alguns dos principais pontos turísticos
de Santo Tirso. Quantos percursos pedestres existem, onde pode ser visto o quadro
de Tintoretto “Adoração dos Reis Magos”,
quantas esculturas compõe o Museu Internacional de Escultura Contemporânea, ou
onde está localizada a Loja Interativa de
Turismo foram algumas das sete questões
colocadas, em formato de escolha múltipla.
No total, foram premiadas as cinco primeiras pessoas que acertaram em todas as
respostas. Os vencedores receberam um
kit de merchandising do Museu Internacional de Escultura Contemporânea composto por uma t-shirt, um boné, um saco, um
livro e uma caneca.
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Festival de teatro
está de regresso
Exposição inédita
de artista alemão no MIEC

O

A escultura "A natureza da pedra" de Reinhard Klessinger integra o museu ao ar livre desde 1991

A

A edição do Palcos 2020 vai decorrer até 11 de outubro

Câmara Municipal e a Companhia de Teatro e Santo Tirso
promovem, de 3 a 11 de outubro, uma nova edição do “Palcos” - Festival de Teatro Amador. Os espetáculos vão realizar-se em dois fins
de semana e contam com a participação de quatro grupos de teatro de fora
do concelho.
“Este ano teremos uma edição mais
reduzida, devido às várias condicionantes do contexto de pandemia que estamos a viver, mas o mais importante é
que vai mesmo avançar a sexta edição
do Festival Palcos”, explica Alberto Costa, presidente da Câmara Municipal, salientando que “estão garantidas todas
as condições de segurança“. O autarca
deixa ainda um agradecimento à Companhia de Teatro de Santo Tirso, “por
todo o empenho na produção do festival que, num ano atípico como este,
exige trabalho redobrado”.
A sexta edição do Palcos – Festival de
Teatro Amador vai dividir-se por três fre-

guesias: Reguenga, Santo Tirso e Roriz.
O primeiro espetáculo acontece no sábado, dia 3, pelas 21h30 no Salão Paroquial da Reguenga. “O solar dos Távora”
é a comédia levada a cena pelo GeTePe
– Teatro de Perafita. A peça conta a história de um roubo que acontece durante
uma festa de aniversário, muita confusão e situações inusitadas ocorrem para
descobrir quem é o verdadeiro culpado.
Já no dia 4, pelas 16h00, no Salão Paroquial de Santo Tirso, “Flagrante Delitro” é a proposta do TAV – Teatro do Ave
de Vila do Conde. Esta é uma comédia
que se debruça sobre a vida de personalidades relevantes da história portuguesa como D. Fernando, Marquês de
Pombal, Bocage, Fernando Pessoa, Zé
Povinho, entre outras.

Centro paroquial

O segundo fim de semana de Palcos
começa com teatro de intervenção, a
realizar-se no dia 10, pelas 21h30, no
Centro Paroquial de Fontiscos. Com “As

palavras são como Raio X”, a Duplaface
– Companhia das Artes propõe um exercício de reflexão que tenta desvendar o
universo intimista e obscuro que cada
pessoa. Um universo preenchido de incertezas e revoltas que oscilam entre a
conformidade e o desespero.
Por último, a 11 de outubro, o Centro
Paroquial de Roriz recebe, pelas 16h00,
a comédia “Aniversário do Casamento
II”. Entre surpresas, peripécias, anedotas e conversas de cariz cultural, a história decorre em ritmo trepidante e ambiente despreocupado. É levada a cena
pela Nova Comédia Bracarense.
Todos os espetáculos têm entrada
gratuita. Dada a lotação limitada das salas, de acordo com o cumprimento das
regras de distanciamento social emanadas pela Direção de Saúde, aconselha-se a reserva de bilhetes que poderá ser
feita através do email palcosdesantotirso@gmail.com. A programação completa está disponível no site do Município,
www.cm-stirso.pt.

Museu Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC) inaugura a 9 de outubro a exposição
“Round and About”, do multifacetado artista alemão Reinhard Klessinger.
No total, vão poder ser vistas mais de 30
obras entre desenhos, esculturas, pinturas e vídeo-instalações, até 24 de janeiro.
“Será a primeira inauguração no MIEC
desde o início da pandemia e estamos
muito entusiasmados por termos conseguido montar esta importante exposição
de um artista que tem já uma relação de
longa data com Santo Tirso, cumprindo,
naturalmente, todas as regras de segurança e diretrizes da Direção Geral de Saúde”,
refere o presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso, Alberto Costa.
Nas salas do MIEC, Klessinger exibirá obras de todos os seus diferentes períodos criativos e produtivos. O trabalho
está ligado por um círculo (imaginário),
que não tem um centro determinado mas
que continuamente revela novos pontos
de referência.
Conhecido por trabalhar em áreas de
fronteira, já em 1969 Reinhard Klessinger
incorporava projeções de slides, filmes e
vídeos nos seus trabalhos de escultura. O
reflexo, com os seus múltiplos aspetos, é
um dos temas explorados pelo artista que
trabalha preferencialmente com materiais
refletores, como espelhos, zinco, vidro e
esmalte. O escultor fomenta o surgimento de situações que provocam reflexão,
desde o simples reflexo do espelho até
às ideias mais complexas.
Desde de 1991, a escultura “A natureza da pedra”, de Klessinger, faz parte

do espólio do MIEC, estando localizada
junto à Praça 25 de Abril.

Sobre Klessinger

Reinhard Klessinger nasceu em 1947, em
Hochschwazwald, Alemanha. Em 1965 estudou pintura com René Acht e escultura
com Johannes Burla e René King na Escola de Artes Aplicadas de Basel. Entre 1966
e 1968, foi aluno de pintura de Rupprecht
Geiger na Academia Nacional de Artes de
Dusseldorf, e nos dois anos seguintes, de
1968 a 1970, com uma bolsa do Serviço
Alemão de Intercambio Académico para Inglaterra, estudou escultura na St. Martin’s
School of Art, Londres, no departamento dirigido por Barry Flanagan e Anthony
Caro. Em 1970, na Academia de Artes de
Dusseldorf, foi aluno de mestrado de Rupprecht Geiger. Entre 1972 e 1973, estudou
Filosofia na Universidade de Dusseldorf.
Klessinger expõe individualmente desde o início dos anos 70, tendo participado em diversas exposições individuais e
coletivas, bem como em simpósios de escultura pública e residências artísticas. A
sua obra – esculturas ou instalações que
se relacionam com o espaço que ocupam
– caracteriza-se pela combinação de materiais como o vidro, os espelhos, a pedra,
o papel ou a chapa de zinco, e o artista
desenvolve também um significativo trabalho com livros, tomando-os e concretizando-os enquanto objetos artísticos
ou livros de artista. É membro da Associação Alemã dos Artistas e da Associação de Artistas de Baden-Wuerttemberg.
Atualmente vive e trabalha em Ihringen,
Friburgo, Alemanha.
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23 A 25 OUTUBRO

Agenda
Municipal
Outubro/
Novembro
Mulhoriza-te
Exposição de moda – Fábrica de Santo Thyrso
No âmbito do concurso Santo Tirso Empreende, que venceram, em 2019,
na categoria de moda, as designers Ana Eusébio e Catarina Gonçalves
desenvolveram a marca LESS buy.less. Uma marca de vestuário que prima
pela sustentabilidade, através do desenvolvimento de peças que nascem
do aproveitamento de desperdícios de fábricas têxteis. As designers
voltam agora à Fábrica de Santo Thyrso onde estiveram incubadas durante
seis meses para apresentar a nova coleção que apela à igualdade de
género: Mulhoriza-te.

3 A 11 OUTUBRO
Palcos
Festival de Teatro Amador
Num ano marcado por uma narrativa que até os melhores dramaturgos
teriam dificuldade em imaginar, o teatro volta a encontrar em Santo Tirso
diferentes palcos para, pelo sexto ano consecutivo, marcar a vida cultural
do concelho.
Organizada pela Companhia de Teatro de Santo Tirso com o apoio da
Câmara Municipal, a edição de 2020 do Palcos de Santo Tirso, mesmo
com todos os cuidados a que a situação de pandemia obriga, não poderia
deixar de levar esta nobre arte de palco a diferentes freguesias para que
todos possam participar desta celebração. Reserva de bilhetes e mais
informações através o email: palcosdesantotirso@gmail.com.

FIO – Festival Internacional de Órgão
Vários Locais

2 OUTUBRO A 30 NOVEMBRO

O organista espanhol Javier Sáez Docón apresenta-se no próximo dia 23
de outubro no Mosteiro de Santo Tirso para o concerto de arranque da
segunda semana do FIO – Festival Internacional de Órgão que se realiza,
nesta sua sexta edição, de 3 a 11 do referido mês. Os três primeiros
concertos terão lugar em diferentes freguesias de Famalicão, nos dias 23,
24 e 25 é a vez de Santo Tirso acolher este festival com direção artística
de Marco Brescia,

UKIYO
Mundo Flutuante de Mariana Macias
Sampaio
Exposição – Centro Cultural de Vila das Aves
Palavra japonesa, UKIYO, traduz um mundo de beleza que foge da
realidade onde surgem visões fantásticas e especiais baseadas na vida...
Os trabalhos apresentam uma visão “UKIYO” muito pessoal, onde a
maior parte dos objetos de estudo são representados com características
e qualidades humanas ou são retiradas do seu contexto normal. Estas
personagens narram um momento fugaz de uma vida, permanecendo a
ideia de uma história, de uma narrativa e da ilusão da “pessoa” retratada.
Mariana Macias Sampaio é licenciada em Artes Plásticas - Pintura da
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (1998) e Mestre em
Ilustração e Animação pelo Instituto Politécnico do Cávado e Ave (2013).
Foi bolseira do programa Sócrates/Erasmus na Faculdade de Belas Artes da
Universidade Biscaya/ Bilbao e frequentou vários cursos e Workshops na
área de gravura, animação e de ilustração.
Participou em várias exposições individuais e coletivas de pintura, tendo
ganho várias menções honrosas.

2 A 17 OUTUBRO
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É professora na área de Educação Visual e Artes Plásticas, pintora
e ilustradora.

9 OUTUBRO A 24 JANEIRO
Reinhard Klessinger – Round and About
Exposição – MIEC
O escultor e desenhador Reinhard Klessinger trabalha em áreas de
fronteira. Em 1969, já incorporava projeções de slides, filmes e vídeos nos
seus trabalhos de escultura. O reflexo, com os seus múltiplos aspetos, é
importante para si. Trabalha preferencialmente com materiais refletores,
como espelhos, zinco, vidro e esmalte. Ele fomenta o surgimento de
situações que provocam reflexão, desde o simples reflexo do espelho até
às ideias mais complexas. Nas salas do MIEC, Klessinger exibirá obras de
todos os seus diferentes períodos criativos e produtivos.
O trabalho está ligado por um círculo (imaginário), que não tem um centro
determinado mas que continuamente revela novos pontos de referência.

17 OUTUBRO
Workshop de Primeiros Socorros
Biblioteca Municipal de Santo Tirso
Respondendo ao crescente interesse demonstrado pelos jovens, entre os
16 e 30 anos, este workshop pretende que adquiram ferramentas e knowhow sobre como atuar em situação de emergência e/ou momentos de
risco, em casa, na escola ou na rua.
Programa do workshop integrará as seguintes componentes:
•

Como ajudar a salvar vidas?

•

Como proceder corretamente ao ligar para o 112?

•

Que informações dar?

Lotação limitada a 20 participações, inscrição obrigatória, através do
email juventude@cm-stirso.pt ou do telefone 913487037.

23 OUTUBRO A 24 JANEIRO
Ciclo Têxteis do Presente:
Empresa Lantal Textiles.
Centro Interpretativo da Fábrica de Santo Thyrso
É apresentado na Fábrica de Santo Thyrso um ciclo de programação que
olha para o têxtil a partir do presente. Como se trabalha nesta fileira
económica em Santo Tirso nos dias de hoje? Quais as empresas que
representam esta dinâmica industrial no Vale do Ave?
A convidada neste anormal ano de pandemia é a empresa Lantal, um
dos maiores grupos têxteis da Europa, vocacionado para os têxteis de
transportes (aviação e transportes terrestres). Como conseguiu este
grupo vencer 134 anos plenos de desafios? Como apareceu no Vale do
Ave uma empresa internacional vocacionada para têxteis de transportes?
Como sucedeu a integração de uma empresa de veludos de Água Longa
neste conglomerado têxtil internacional com base Suíça? Estas são
algumas das perguntas que poderemos colocar ao visitar esta exposição.

23 OUTUBRO
III Ciclo de Conferências do Monte Padrão
Centro Interpretativo do Monte Padrão
Os primeiros vestígios de ocupação humana reconhecidos no concelho
de Santo Tirso estão associados a testemunhos do período neolítico,
vinculados ao fenómeno do megalitismo. Estas primeiras arquiteturas
monumentais transformaram física e simbolicamente o território, tendo
funcionado como importantes referências culturais, revelando-se como
lugares de grande relevância na construção da paisagem associados a
um sentimento de pertença que, em muitos casos, previveu no devenir
histórico, nomeadamente na construção de “geografias cognitivas”,
assumindo-se como metáfora do próprio homem e da sua cosmovisão.
O enquadramento e a importância sociocultural e cronológica destes
fenómenos têm vindo progressivamente a ser melhor esclarecidos com
o resultado de recentes trabalhos de investigação. Neste contexto, a
escavação da Mamoa da Ermida, Santa Cristina do Couto, Santo Tirso,
pelos resultados científicos que proporcionou, constitui um importante
contributo para o conhecimento da Pré-história da área meridional litoral
do Noroeste Português.

24 OUTUBRO
Palco das Artes – L-Blues
Concerto – Centro Cultural de Vila das Aves

O reconhecido organista espanhol, com concerto marcado para as 21h00,
tocará no realejo histórico de Manuel de Sá Couto (c.1819-1822) do
Mosteiro de Santo Tirso. No sábado, 24 de outubro, à mesma hora, mais
um recital de órgão, desta vez com o organista portuense Tiago Ferreira,
que tocará no órgão Späth (1976) da Igreja Matriz de São Bartolomeu
de Fontiscos. O encerramento do festival acontece na Igreja Matriz de
São Martinho do Campo com um concerto do organista Marco Brescia,
acompanhado pelo Cuarteto Alicerce de Santiago de Compostela. Serão
interpretadas obras setecentistas para tecla e cordas, com destaque para
o cravo italiano Alberto Colzani (2015) e o órgão positivo Späth (1981).
Este concerto tem início às 17h00.

7 NOVEMBRO
Atividades em Família – NINHO
Narração Musical para Bebés – Centro Cultural
de Vila das Aves
PRODUÇÃO | O Som do Algodão | Marulhada – Associação Cultural
“Com as histórias e as manobras fantásticas ajudamos as crianças a
entrar na realidade pela janela, em vez de passarem pela porta. É mais
divertido: portanto é mais útil.” (Gianni Rodari)
A partir do conto original “O Ninho do Urso Gaspar”, de Inês Montalvão,
O Som do Algodão tece uma teia de afetos, porque há ninhos que se
fazem daquilo que mais gostámos, quando abrimos a porta dos nossos
ninhos aos outros, há algo que se altera. Há algo que só era meu e
passou a ser dos outros. “Se fizermos de qualquer lugar, o NOSSO lugar,
isso só prova que no fundo…somos o nosso próprio Ninho”.
BEBETECA | NINHO
Corpo técnico e artístico: Dulce Moreira e Mariana Santos
Género: música e narração oral para bebés
Duração: 35 minutos
Público-alvo: crianças a partir dos 3 meses
Lotação: 15 crianças (+ acompanhadas apenas por um familiar) *
Ficha técnica | Texto e ilustração: Inês Montalvão
* Com as regras e distanciamento Social exigidas pela DGS.

20 E 21 DE NOVEMBRO
Marca e Imagem Profissional para 2020
Workshop – Online
Este curso foi desenhado para jovens entre os 16 e os 30 anos, a pensar
nas novas regras que a tecnologia e os recentes acontecimentos de
pandemia da COVID-19 impuseram e que vieram influenciar a forma como
trabalhamos, assim como a marca pessoal é comunicada. É dinamizado
por Raquel Soares, especialista em desenvolvimento de recursos
humanos e CEO da Love People,
O workshop tem a duração de quatro horas e está dividido em duas
sessões de duas horas (sexta-feira e sábado).
Participação gratuita com inscrição obrigatória através do email
juventude@cm-stirso.pt ou do telefone 913487037.
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Júlio Silva: o karateca
que quer estudar filosofia
Aos 18 anos, Júlio Silva foi
três vezes campeão nacional de karaté. A viver em Vila
das Aves, passou o último ano
entre os treinos e as competições de karaté, o teatro, o
gosto pela literatura, a paixão
pela filosofia e o trabalho que
arranjou para “ocupar as tardes”. Tudo enquanto terminava o 12º ano com uma média
a rondar os 18 valores que lhe
garantiu entrada na faculdade.

LINHA DE APOIO

PSICOLÓGICO

911 091 454
ou 252 830 400
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
DAS 9H00 ÀS 17H30

Júlio Silva não cabe em nenhuma categoria. Focar o seu futuro num dos muitos aspetos com
que ocupa o presente é redutor e
quase inaceitável. É atleta do Karaté Shotokan de Vila das Aves,
tri-campeão nacional de karaté e amante de literatura. Jogou
voleibol sete anos, passou pelo
hóquei, é fascinado por basquetebol, mas entrou na faculdade
para estudar filosofia. Jogou xadrez, adora teatro e faz parte de
um projeto de declamação de
poesia online.
Júlio faz tudo e entre as suas
atividades diárias, a melhor será,
talvez, a forma como gere o tempo que dedica a todas as áreas
que abraça. “É uma questão de
vontade”, garante, até porque a
organização “é muito pouca”.
Com um vocabulário cuidado
e uma perceção daquilo que o
rodeia que vai muito para além
da sua idade, Júlio Silva é de trato simples, sorriso fácil e jeito
pragmático. “Acho que podemos
fazer várias coisas e é importante não parar num sítio”, começa
por justificar. Essa é uma convicção que traz consigo desde
miúdo, quando lhe diziam que
devia escolher uma modalidade
desportiva. “Não é verdade que
se tenha de parar num sítio”, defende ainda hoje.
A ligação ao desporto começou cedo, muito por sempre ter
sido “irrequieto”. Guarda memórias do hóquei, do xadrez e até
de ter sido guarda redes “durante
uns tempos”, mas foi no voleibol
que o desporto ganhou uma componente mais séria. Jogou duran-

Aos 18 anos, Júlio é a prova de que ninguém é só uma coisa e que, no futuro, pode ser-se tudo

te cerca de sete anos no Ginásio
Clube de Santo Tirso e entrou em
competições de equipa, até que
conheceu o karaté.
A influência chegou de um vizinho que começou por lhe dar
algumas aulas. Teria cerca de 14
anos quando resolveu acompanhar a avó a uma das aulas de karaté que tinha no Centro Cultural
Municipal de Vila das Aves. “Ela
tem aulas com outros seniores,
dadas pelo mestre Joaquim. Fui
lá uma vez, ele disse para aparecer num treino e eu fui”, conta.

A pressão das competições

“Não há nada em particular
que eu goste no karaté. O fundamental é que, quando chego às
aulas, consigo esquecer tudo”,
confessa. O caminho até chegar
a este patamar fez-se de sobressaltos, onde a pressão que colocava em si próprio levava, muitas vezes, a melhor. O apoio dos
pais foi sempre dado sob forma
de incentivo, mas Júlio queria
“ser bom, ter bons resultados,

representar a seleção, ir ao mundial, ao europeu”, ou seja, “chegar longe”. A frustração que advinha de cada resultado menos
bom tornava tudo “sufocante”.
“Nos últimos anos, tenho relaxado mais”, reconhece, aludindo:
“Tenho-me focado mais na questão emocional, no facto de estar
bem aqui, de querer continuar a
treinar e não na necessidade de
alcançar títulos”. Ao todo, conquistou três títulos de campeão
nacional, pelo menos um de vice-campeão e somou umas quantas
internacionalizações.
Durante cerca de dois anos,
conciliou os treinos de voleibol
com os de karaté e dias havia em
que de um treino seguia direto
para o outro. Fazia por gosto, mas
quando a necessidade de escolher
uma das modalidades se tornou
imperativa, optou por aquela onde
se sentia “mais descontraído”.

Os valores e a filosofia

A caminho de Lisboa, onde irá
estudar filosofia, Júlio Silva não

esquece o início da sua formação,
na Escola da Ponte, cujos “valores” e “autonomia” que lhe foram
transmitidos “são vitais” enquanto
pessoa e atleta. Não é estranho,
por isso, que foque grande parte
da sua experiência no karaté nos
valores que o desporto lhe transmite: “O respeito pelo outro, conviver com os outros e estar com
os outros. Antes de sermos bons
desportistas, temos de ter valores
enquanto pessoas”.
O desporto, garante, sempre o
ajudou a estudar, mas o percurso académico de sucesso deve-se também ao interesse e atenção que dedicava a cada matéria.
A filosofia chega-lhe já no secundário, quando se deixa cativar pela possibilidade de pensar em coisas que nunca na vida
achou que pudessem ser pensadas. “Em filosofia, vamos mesmo até ao fundo das questões
e acho que é o que falta à nossa sociedade”, admite. Por essa
altura, debruçou-se mais sobre
os grandes nomes da literatura

e descobriu uma nova paixão: a
escrita. “Escrevo todos os dias,
mas não tenho nada planeado ao
nível de publicações”. A ideia de
passar os textos para o computador é, por si só, uma dor de cabeça, já que as tecnologias não
são algo que o deixe confortável. A única exceção é mesmo o
projeto de declamação de poesia que tem com um colega, no
youtube, e que, assegura, é das
coisas que mais gosta de fazer
neste momento.
Júlio Silva está a prestes a mudar-se para Lisboa, onde espera
encontrar uma universidade que,
quem sabe, lhe permita abraçar
a investigação. Se “tudo for uma
ilusão” e não resultar, muda. E
não se assusta com a mudança.
Se não for filosofia, será o teatro, cuja paixão herdou da mãe.
Se não for isso, qualquer outra
coisa surgirá. Aos 18 anos, Júlio
é a prova de que ninguém é só
uma coisa e que, no futuro, pode
ser-se tudo. “É uma questão de
vontade”.
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