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Promover o bem-estar animal
Estamos a viver um ano atípico que nos tem feito repensar a forma como encaramos vários aspetos da vida em sociedade. Para além da pandemia da Covid-19,
que tem afetado a vida de todos, sem exceção, a questão do bem-estar animal é
algo que se tornou um ponto muito importante da atuação do Município e que,
acredito, merece uma reflexão profunda por parte de todos nós.
Combater o abandono animal e promover o seu bem-estar deve ser uma prioridade e é nesse sentido que temos vindo a trabalhar. Nas páginas deste jornal
damos conta do trabalho que temos estado a realizar no terreno.
Adoção, esterilização e abandono animal são termos indissociáveis. Esterilizar
assume uma importância fulcral no controlo da população animal já que diminui
as grandes ninhadas e, por consequência, o número de animais abandonados.
Estimular a adoção ajuda, por outro lado, a retirar muitos deles das ruas.
É com essa certeza que temos desenvolvido ações de colaboração entre todas as entidades que atuam na área da proteção animal. O caminho a percorrer
é longo, é certo, mas cabe a cada um de nós contribuir, de forma responsável e
consciente, para a mudança de comportamentos.

ALBERTO COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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Câmara vai esterilizar
300 animais de companhia

C

Esterilizações decorrem todos os dias da semana no Canil/Gatil Municipal

ampanha promovida
pela Câmara Municipal
de Santo Tirso permite
a esterilização gratuita
de cães e gatos.
Está a decorrer, desde 12
de outubro, uma campanha
de esterilização de animais de
companhia dirigida a todos os
residente em Santo Tirso. Pensada como forma de ajudar a
controlar a população animal
do concelho, o objetivo é esterilizar cães e gatos de forma
totalmente gratuita.
Levada a cabo pela Câmara
Municipal, a campanha revelou-se um verdadeiro sucesso. “A
procura superou todas as expectativas”, confidencia o presidente da autarquia, Alberto
Costa, realçando que “esta foi
uma campanha sem precedentes, que pretendia, precisamente, chegar ao maior número de
pessoas possível e alertar para
a importância de esterilizar os
animais de companhia”.

Com todas as vagas preenchidas os dias são, agora, passados entre cirurgias. De segunda
a domingo, o veterinário Municipal, Hélder Tulha, divide o tempo
entre as cirurgias urgentes que
vão surgindo e as esterilizações
marcadas. “Há alturas em que
chegamos a fazer cerca de quinze cirurgias diárias”, conta. Até
dia 27 de novembro serão levadas a cabo mais de 300 esterilizações, de segunda a domingo,
tanto de cães, como gatos.
“As solicitações foram tantas
que não houve mãos a medir e
as vagas esgotaram logo nos
primeiros dias”, explica Hélder
Tulha. “Efetivamente, os contactos foram constantes, quer
a nível de telefonemas, redes
sociais ou até presencialmente,
o que é muito positivo”, sublinha, “é sinal que a população
está sensibilizada para a importância da esterilização dos seus
animais, algo que, não só evita
a proliferação de animais erran-

Esta foi uma campanha sem precedentes,
que pretendia chegar ao maior número
de pessoas possível
Alberto Costa

Presidente da Câmara de Santo Tirso

Hélder Tulha chega a fazer 15 cirurgias diárias

tes, como acaba por prevenir algumas complicações na saúde
dos animais”, esclarece.
Empenhada em promover
políticas ativas na área da proteção e do bem-estar animal,
a autarquia pretende ajudar a
controlar a população animal,
combatendo o número crescente de animais abandonados ou
vítimas de maus tratos.
A campanha de esterilização
é aplicável a cães e gatos saudáveis, com mais de 6 meses,
cujos proprietários sejam residentes no concelho de Santo
Tirso, sendo apenas necessário
um comprovativo de morada.
“Temos consciência de que
ainda há um caminho a percorrer nesta área, e muito ainda há
a ser feito, mas estou certo de
que o conjunto de medidas que
temos desenvolvido, tanto a nível de esterilizações, como de
promoção da adoção irão trazer
resultados muitos positivos”,
conclui Alberto Costa.
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McDonald’s
já abriu em Santo Tirso

É

Nova loja permitiu a criação de 50 novos postos de trabalho

o segundo grande
estabelecimento comercial a fixar-se nas
antigas instalações da
fábrica Arco Têxteis,
depois da cadeia de supermercados espanhola Mercadona
ter inaugurado loja em junho.
Desde 15 de outubro, a gigante
norte-americana McDonald’s
está instalada em Santo Tirso. A nova loja resulta de um
investimento na ordem do
milhão de euros e permitiu a

criação de 50 novos postos
de trabalho.
“Em pouco mais de três
meses inaugurámos o segundo investimento na antiga Arco
Têxteis, um sinal claro de que
a requalificação deste espaço
avança a bom ritmo, e, estou
certo, de que irá permitir imprimir uma nova centralidade
a esta zona da cidade”, referiu
o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto
Costa, durante a inauguração

LINHA DE APOIO
PSICOLÓGICO

da nova loja da cadeia americana McDonald’s, a 179ª no
nosso país.
O autarca aproveitou ainda a ocasião para lembrar que
“este é um projeto que está em
linha com a estratégia definida pela Câmara Municipal em
matéria de captação de investimento e de criação de postos
de trabalho”, salientando que o
espaço da fábrica da Arco Têxteis “tem uma dimensão de cerca de 10 hectares e um enorme

potencial de desenvolvimento”.
Presente em mais de 120
países e assegurando todas
as condições de segurança e
higiene, a McDonald’s instalou
em Santo Tirso algumas das
mais recentes tecnologias do
setor. Regina Alves, franquiada da McDonald’s há 24 anos
e responsável pela gestão de
mais dez restaurantes da marca garantiu que “Santo Tirso
era uma localização que estava identificada” e que con-

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

sidera “excelente”. “Estamos
perto do centro, numa zona
que está a ser requalificada
acho que estamos no sítio certo”, destacou.
Depois do encerramento da
Arco Têxteis, em 2015, o espaço
foi adquirido pela Rota Própria.
A empresa 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
postos de trabalho.
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Santo Tirso Empreende:
duas edições, 78 projetos
e 18 ideias de negócio

F

oi a discutir empreendedorismo, na Fábrica
de Santo Thyrso que
encerrou o programa Santo Tirso Empreende. A conferência final
do projeto reuniu, no dia 8 de
outubro, os vencedores que,
durante duas edições, desenvolveram os seus negócios
nas áreas da moda e design
de moda; produtos e serviços
turísticos e design.
Estimular a capacidade
empreendedora para o aparecimento de ideias de negócio diferenciadoras foi um
dos objetivos do lançamento
do Santo Tirso Empreende. A
candidatura ao programa de
empreendedorismo do Norte
2020 foi aprovada em 2017 e,
ao longo de duas edições contou com a participação de 122
empreendedores e 78 projetos.
Ao todo foram 18 os projetos selecionados para os dois
programas de incubação na
Fábrica de Santo Thyrso que,
ao longo de seis meses, usufruíram de workshops especializados, sessões de coaching
direcionado para competências transversais à gestão de
negócios, consultoria especializada, informação sobre
apoios financeiros e elaboração de um Plano de Negócios.
Durante a cerimónia de
abertura, o presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto
Costa reiterou a importância
do empreendedorismo em
Santo Tirso. “A promoção do
empreendedorismo vai continuar a ser uma prioridade para
o Município, queremos continuar a desenvolver, reforçar e
dinamizar o ecossistema empreendedor de Santo Tirso”,
referiu.
O autarca recordou ainda

Iniciativa juntou na Fábrica de Santo Thyrso os vencedores das duas edições

que o Município já investiu cerca de 800 mil euros em programas que visam fomentar o
autoemprego e o aparecimento
de novas ideias de negócio. Os
resultados, garante, “têm sido
muito positivos”. “Ver todos
os casos de sucesso que saíram do Santo Tirso Empreende e perceber a interação que
tem vindo a ser criada entre
as grandes indústrias, as pequenas e médias empresas e
os empreendedores é, por um
lado, uma importante fonte de
dinamização económica e, por
outro, uma forma de atração
de novos investimentos, o que
é muito vantajoso”, ressalva.
A conferência final contou
ainda com um painel dedicado ao empreendedorismo no

feminino com Carla Costa, da
Dubral, Meire Santos da ModularUP Interior Design, Slávia
Santos da Kotsla, Ana Eusébio da LESS buy.less e Ana
Lopes da Bebé d’Algodão. O
futuro do empreendedorismo
foi o foco da intervenção de
Alexandre Mendes, coordenador do Skills Lab Me e Creators
School. A apresentação dos
casos de sucesso foi feita por
Katty Xiomara, na moda, Rodrigo Oliveira, na área do design
e Sérgio Cambas, no setor do
turismo. A tarde contou ainda
com a intervenção João Borga,
diretor da Startup Portugal e
o encerramento esteve a cargo de Raquel Meira, Diretora
de Desenvolvimento Regional
da CCDR- N.
Presidente da Câmara reiterou aposta no empreendedorismo
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Câmara distingue
O
presidente da Câmara Municipal de Santo
Tirso, Alberto Costa,
presidiu, no dia 6 de
outubro, à cerimónia
de entrega dos prémios de mérito
escolar 2019/2020. Este ano, devido às contingências impostas pela
pandemia da Covid-19, a iniciativa,
que habitualmente decorre nos Paços do Concelho, teve lugar na Fábrica de Santo Thyrso por forma a
garantir o cumprimento de todas
as regras de segurança emanadas
pela Direção-Geral de Saúde. No
total foram distinguidos 47 alunos
divididos em dois grupos, um com
o segundo e terceiro ciclos e outro com os alunos do secundário.
“Espero que, durante o vosso
percurso escolar e profissional, se
lembrem sempre dos desafios que
conseguiram superar durante 2020
e que isso vos dê ânimo para nunca desistirem de lutar pelos vossos
sonhos e projetos”, referiu o presidente da Câmara Municipal de
Santo Tirso, Alberto Costa, durante
a cerimónia, lembrando que “apesar de ter sido concluído de forma
inusitada, com o terceiro período
a acontecer em formato de aulas
à distância, este ano letivo trouxe experiências e aprendizagens
importantes”.
O autarca destacou ainda que
a Educação tem sido uma prioridade para o executivo municipal
lembrando que, “desde o início da
pandemia, a Câmara tem estado
empenhada em trabalhar em conjunto com os agrupamentos de escolas do concelho”.
“Não só disponibilizámos 200
computadores, 200 tabletes e 400
dispositivos de acesso à internet,
como auxiliámos na elaboração
dos Planos de Contingência e na
promoção de ações de formação
sobre higienização com todos os
assistentes operacionais, de forma
a garantir que são escrupulosamente cumpridas as diretrizes da
Direção Geral de Saúde”, aludiu.
Alberto Costa sublinhou que,
com a entrega destes prémios, “a
Câmara Municipal pretende dar

Alberto Costa felicitou os alunos pelos desafios superados

uma palavra de incentivo a quem
trabalha, a quem se empenha e
atinge resultados de excelência”.
Deixou ainda uma palavra de incentivo a todos os que, mesmo tendo-se esforçado, não conseguiram
atingir os objetivos a que se propuseram: “Espero que não desistam
e que continuem a acreditar que
a aposta na Educação é a melhor
que podem fazer para um futuro
melhor”.
Em representação de todos
os alunos distinguidos, a cerimónia contou com as intervenções
de Gonçalo Ferreira Pacheco, aluno do 9.º ano do Agrupamento de
Escolas de S. Martinho, por parte
do ensino básico, e Mariana Machado Cardoso Costa Godinho do
12.º ano do Agrupamento de Escolas D. Dinis, por parte do ensino
secundário.
No total dos 47 prémios, aos
alunos do 6º, 9º, 10º, 11º e 12º
anos, a Câmara Municipal de Santo
Tirso atribuiu 13.400 euros.

Devido aos constrangimentos impostos pela Covid-19 a cerimónia decorreu em duas sessões
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mérito escolar

Prémios de Mérito Escolar 2019/2020
6º ANO

Escola Básica de S. Tomé Negrelos — Carolina da Silva Peixoto e Lemos Nogueira
Escola Básica de Vila das Aves — Soraia Moutinho de Oliveira
Escola Básica de Agrela e Vale do Leça — Gonçalo Miguel de Meneses Vieiras
Escola Básica e Secundária D. Dinis — Maria Luísa Fernandes de Sousa Marques
Escola Básica de S. Martinho do Campo — Ângelo Rafael Oliveira Machado
Escola Básica de Santo Tirso — Santiago de Castro Arandas
Colégio de Lourdes — Isabel Maria Ferreira Rodrigues
Colégio de Santa Teresa de Jesus — Miguel Afonso Marques Roriz de Oliveira
Instituto Nun’Alvres — Maria Sofia Machado Lopes

9º ANO

Escola Básica de S. Tomé de Negrelos — Inês Ferreira Oliveira
Escola Básica de Vila das Aves — Sofia José Pinheiro da Silva
Escola Básica de Agrela e Vale do Leça — Bianca Carvalho Rodrigo
Escola Básica e Secundária D. Dinis — Maria Teresa Gonçalves Castro
Escola Básica de S. Martinho do Campo — Gonçalo Ferreira Pacheco
Escola Básica de Santo Tirso — Rute Ferreira Machado
Escola Secundária de Tomaz Pelayo — Inês Maria Gonçalves Martins
Escola Profissional Artística Vale do Ave — Ana Sofia Fernandes Gouveia da Silva
Escola Profissional de Serviços Cidenai — Catarina da Silva Moreira
Colégio de Lourdes — Mariana Ferreira Couto
Colégio de Santa Teresa de Jesus — João José Guimarães Ferreira
Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento — Fabiana Filipa Carneiro da Silva
Instituto Nun’Alvres — Vitor Sousa Matos

No total a autarquia premiou 47 alunos

10º ANO

Escola Secundária D. Afonso Henriques — Diogo Monteiro Alves
Escola Secundária D. Dinis — João Miguel Ribeiro Passadiço
Escola Secundária de Tomaz Pelayo — Luís Afonso Nogueira e Silva
Colégio de Lourdes — Tiago Martins Ferreira
Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento — Isabel Cristina Ferreira Carneiro
Escola Profissional de Serviços de Cidenai — Ana Rita Oliveira Gonçalves
Instituto Nun’Álvres — Gonçalo Monteiro Gonçalves Fonseca Pinto
OFICINA–Escola Profissional do INA — Maria João Pereira Machado

11º ANO

Escola Secundária D. Afonso Henriques — Gonçalo Francisco Carmo Leal
Escola Secundária D. Dinis — Ana Sofia Matos Rosas
Escola Secundária de Tomaz Pelayo — Afonso Sampaio Furtado Palmeira
Colégio de Lourdes — David Bruno Fernandes Neves
Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento — José Eduardo Ferreira Santos
Escola Profissional de Serviços de Cidenai — Cátia Soraia da Silva Queirós
Instituto Nun’Alvres — Carolina Vilas Boas Oliveira
OFICINA–Escola Profissional do INA — Ana Rita Gomes Ferreira

12º ANO

Escola Secundária D. Afonso Henriques — José Luís Pereira Coelho
Escola Secundária D. Dinis — Mariana Machado Cardoso Costa Godinho
Escola Secundária de Tomaz Pelayo — Miguel Fernandes Correia
Escola Profissional Artística Vale do Ave — Guilherme Mateus Barbosa de Sousa Ferreira
Colégio de Lourdes — Mariana Sofia Ferreira Santos Silva
Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento — Regina Sofia Nascimento Leal
Escola Profissional de Serviços de Cidenai — Nuno Miguel Raso Oliveira
Instituto Nun’Alvres — Paulo Sousa Matos
OFICINA–Escola Profissional do INA — Eduardo Jorge Gonçalves Ferreira de Abreu
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Autarquia
vai continuar
a apoiar
as IPSS
O presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, participou, dia 1 de outubro,
nas celebrações do Lar Familiar da
Tranquilidade, em Vila das Aves.
Na iniciativa que contou com a
presença do arcebispo primaz de
Braga, Dom Jorge Ortiga, Alberto
Costa sublinhou a disponibilidade da autarquia para continuar a
colaborar com as Instituições Particulares de Solidariedade Social
(IPSS) do concelho.
“O Município estará sempre
ao lado das IPPS”, referiu o presidente da autarquia, Alberto Costa,
durante a intervenção realizada,
lembrando que a instituição, pela
dimensão, “foi a primeira a receber os rastreios à Covid-19 realizados em abril, em todos os lares
do concelho”.
“Juntamente com a autoridade
de saúde local, a Câmara de Santo
Tirso tem estado vigilante quanto
ao funcionamento das IPPS, disponibilizando equipas multidisciplinares de apoio com o objetivo de
assegurar que todas as recomendações da DGS são cumpridas”,
acrescentou o autarca.
Na cerimónia que assinalou
os 30 anos da instituição, Alberto
Costa destacou ainda “o excelente
trabalho que o Lar da Tranquilidade presta, e que é particularmente
exigente dado o momento difícil
que o país e o mundo atravessam,
devido à pandemia”.
A iniciativa contou ainda com
um momento de homenagem ao
padre Fernando Abreu, um dos fundadores do Lar Familiar da Tranquilidade. “É um referencial de
humanismo e de intervenção social” referiu o presidente da Câmara de Santo Tirso, lembrando que
do trabalho realizado ao longo de
39 anos enquanto padre na paróquia de Vila das Aves “deixa um
contributo inestimável em defesa
dos mais vulneráveis”.
No mesmo sentido, também
Dom Jorge Ortiga, prestou homenagem ao padre Fernando Abreu,
salientando que “se sacrificou
sempre a pensar nos outros”.

Município adere
ao programa
“Vacinação SNS Local”
Estima-se que sejam vacinados nas farmácias do concelho 2000 utentes

C

om o objetivo de promover a vacinação
contra a gripe sazonal, dos utentes com
mais de 65 anos, nas
farmácias e diminuir, assim, a
afluência dos centros de saúde, a Câmara Municipal de
Santo Tirso aderiu ao programa “Vacinação SNS Local”. A
medida é operacionalizada pela Associação Dignitude com
quem a autarquia formalizou
um protocolo.
“A partir de agora, os utentes com mais de 65 anos, com
acesso à vacinação gratuita
contra a gripe, passam a poder
fazer a administração da vacina nas farmácias”, adiantou o
presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto
Costa, na Farmácia Faria, durante a assinatura do protocolo
que, explicou, “irá possibilitar
menos aglomerados de pes-

soas junto às unidades de saúde, libertando-as para tarefas
mais urgentes, como o combate à pandemia da Covid-19”.
Para além disso, o autarca
lembrou que “esta é também
uma solução para os utentes
que têm receio de se deslocar
às unidades de saúde, por serem locais de maior risco”.
Em representação da Dignitude, Maria de Belém, coordenadora-geral da Associação,
sublinhou que “as farmácias
aderentes têm capacidade técnica para fazer vacinação em
segurança, cumprindo com todos os requisitos” e salientou a
necessidade de “neste momento de grande pressão, aliviar as
estruturas de atendimento e
internamento para que façam
aquilo que é essencial”. A antiga ministra da Saúde aproveitou ainda a ocasião para deixar
um conselho: “Vacinem-se con-

Protocolo irá
possibilitar menos
aglomerados de
pessoas junto às
unidades de saúde,
libertando-as para
tarefas mais urgentes,
como o combate
à pandemia da
Covid-19
Alberto Costa

Presidente da Câmara
de Santo Tirso

tra a gripe para evitar a simultaneidade das duas doenças”.
Em Santo Tirso, o protocolo agora celebrado abrange
17 farmácias. A medida dirige-se a pessoas com mais de
65 anos, sendo a vacina gratuita e livre de prescrição médica. No total, estima-se que
sejam vacinados nas farmácias do concelho cerca de dois
mil utentes, num investimento
da autarquia que ascende aos
4500 euros.
Resultado de um acordo estabelecido entre o Ministério
da Saúde, a Direção Geral de
Saúde, a Associação Nacional
de Farmácias e a Associação
de Farmácias de Portugal, o
programa “Vacinação SNS Local” já está em vigor e permite
a vacinação contra a gripe nas
farmácias comunitárias com
a vacina do Serviço Nacional
de Saúde.
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“Receitas em família”

no pré-escolar e 1º ciclo

C

omo forma de assinalar o Dia Mundial da
Alimentação, que se
comemora a 16 de outubro, a Câmara Municipal de Santo Tirso lançou um
concurso de receitas dirigido às
turmas do pré-escolar e do 1º
ciclo do concelho.
A iniciativa pretende continuar a promover hábitos de
alimentação saudável junto
dos mais novos. “Desde que,
em 2018, lançámos o Programa Crescer para Cima, temos
realizado um conjunto de iniciativas, junto das escolas do
concelho, por forma a incentivarmos o consumo de hortofrutícolas e desencorajarmos a
ingestão de alimentos processados, com excesso de açúcar,
sal ou gordura”, explica o presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso, Alberto Costa,
realçando “que este concurso
é mais uma forma de chamar
à atenção das crianças para a
importância de fazer boas escolhas alimentares”.
Durante o período de confi-

CRESCER PARA CIMA

Concurso pretende promover hábitos de alimentação saudável

namento a Câmara lançou, nas
redes sociais do Município, a
rubrica “Receitas em família”
com o objetivo de ajudar as
famílias a cozinharem opções
saudáveis, agora surge o concurso com o mesmo nome.

A participação está aberta
às turmas do pré-escolar e 1º
ciclo do concelho. Cada turma
deverá apresentar uma receita saudável que inclua hortofrutícolas, confecionada com o
apoio dos alunos, que deverá

ser filmada.
A submissão das receitas
decorre até 6 de novembro
através do email de@cm-stirso.pt. As sete vencedoras serão apresentadas no facebook
do Município.

Em 2018 a Câmara Municipal de Santo Tirso lançou o
“Crescer para Cima” um projeto de edução alimentar que
quer melhorar os hábitos alimentares dos alunos do concelho, nomeadamente através
da introdução de maior quantidade e variedade de fruta
nos lanches escolares.
No âmbito deste projeto
foi desenvolvida uma mascote, o “Esticadinho”, e distribuídas cadernetas de cromos
a todos os alunos do 1º ciclo
do concelho. A ideia é os alunos colecionarem autocolantes sempre que levarem um
lanche saudável para a escola.
O modelo das cadernetas foi,
em 2019, adaptado a quadros
que passaram a fazer parte
de todas as salas de aula do
pré-escolar.
O programa promove ainda, durante todo o ano letivo,
sessões de showcooking e de
sensibilização para a alimentação saudável.

Museus iluminados para assinalar os 75 anos da ONU
Santo Tirso associou-se à
iniciativa que decorreu a nível
europeu para assinalar os 75
anos da Organização das Nações Unidas (ONU). O Museu
Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC) e o Museu
Municipal Abade Pedrosa juntaram-se à lista de mais de 180
edifícios e monumentos que estiveram, a 24 de outubro, iluminados a azul.
Numa ação que, segundo a
ONU, tinha como objetivo lembrar a todos do valor universal
da paz, do desenvolvimento
sustentável e dos direitos humanos nestes tempos de incerteza, as fachadas do Museu
Internacional de Escultura Contemporânea e do Museu Municipal Abade Pedrosa foram

Museu Internacional de Escultura Contemporânea associou-se à iniciativa

iluminadas a azul.
O Dia das Nações Unidas
é assinalado a 24 de outubro
desde 1948 e pretende marcar
a entrada em vigor da Carta das
Nações Unidas (1945).
Em Portugal, mais de 30
municípios associaram-se à
iniciativa e iluminaram edifícios, monumentos, centros culturais, entre outras estruturas,
com a cor oficial das Nações
Unidas: o azul. No total foram
mais de 180 edifícios e monumentos que estiveram iluminados a azul em toda a europa,
incluindo o edifício-sede da Comissão Europeia, em Bruxelas,
o Palácio de Cibeles, em Madrid, o Castelo de Dublin, na
Irlanda, ou o Palácio da Paz,
em Haia.
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EMPRESAS COM FUTURO

Stillshirt: camisaria
focada na exportação
Nome Alexandra Serra
Setor de atividade
Setor têxtil
Produto - camisaria
Crescimento anual
A previsão para este ano é de
300,000 € e o desafio para o
próximo ano é de triplicar a
faturação.
Ponto de viragem na empresa
A instalação na Fábrica de Santo
Thyrso e, no próximo ano, a
ampliação das instalações.
Fórmula para o sucesso
Trabalho, dedicação, inovação
e perseverança

A

Alexandra Serra fundou a StillShirt em plena situação pandémica

lexandra Serra tem
a vida ligada ao têxtil. Com formação
na área e uma vasta
experiência profissional, decidiu avançar com o
seu próprio projeto: a StillShirt.
Criou a empresa em plena situação pandémica, impulsionada pelas “dificuldades atuais de
arranjar emprego” e como forma de contrariar a precariedade
e os baixos salários, comuns a
muitos setores.
“A empresa foi formada em
fevereiro e tem tido uma evolução muito favorável”, explica a
empreendedora. Especializada
em camisaria, a StillShirt tem
conseguido fazer frente às ad-

versidades inerentes às alterações do mercado provocadas
pela pandemia da Covid-19 e
Alexandra confidencia que,
“ainda que não seja uma conjuntura fácil tem corrido tudo
bem e tem sido uma aventura”.
A trabalhar nas instalações
da Fábrica de Santo Thyrso desde setembro, Alexandra destaca as vantagens da localização.
“Como o nosso ramo é o têxtil e
a Fábrica de Santo Thyrso está
numa zona central onde temos
os nossos parceiros num raio
de 50 quilómetros, isso ajuda
a rentabilizar o nosso negócio”,
reconhece. Para além disso, a
facilidade em ter “acesso a conferências relacionadas com a

nossa área permite-nos adquirir ainda mais conhecimento”,
explica.

O que é a StillShirt?
“O nosso trabalho é a camisaria”, resume Alexandra.
Em termos práticos, a empresa faz a ponte entre o cliente e a produção. “Tratamos de
todos os aspetos necessários
para produzir uma camisa e
tentamos encontrar parceiros
competitivos para poder ir ao
encontro das necessidades dos
nossos clientes”, continua. Focada apenas na camisaria de
homem, a StillShirt prevê chegar ao final do ano com cerca
de 20 mil peças exportadas,

o objetivo é que, a curto prazo, esse número possa chegar
aos 60 mil. “Não queremos ser
apenas mais uma empresa no
mercado pretendemos, sim, distinguir-nos pela capacidade de
desenvolvimento e qualidade
de produto, mantendo a competitividade”, refere Alexandra,
sublinhando, ainda assim, que
“as startups deveriam ser mais
apoiadas financeiramente”.
O gosto pela moda e o know-how que foi adquirindo ao longo dos anos garantiram que reunisse todas as condições para
criar uma empresa que prima
“pelo desenvolvimento de produtos e serviços de qualidade”.
Algo que, acredita, é aquilo que

distingue a StillShirt da concorrência. “Trabalhamos com grandes marcas, os nossos clientes
são de gama média/ alta e os
serviços e os constributos que
lhes damos acrescentam valor
ao produto, o que nos permite
estar em competição com outras empresas cá em Portugal”,
sublinha.
Ver a empresa crescer e aumentar a exportação são objetivos claros para o futuro, mas
a aposta no design da camisa
é algo que Alexandra não de
põe de parte. “Tentamos sempre ir ao encontro daquilo que
o cliente vai pedindo e estamos
a pensar incluir esse serviço
também”, conclui.
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Centro de Artes Alberto
Carneiro ganha forma
na Fábrica de Santo Thyrso

C

Centro de Artes irá manter a traça do edifício original

oncluída a fase de
demolições e com a
cobertura finalizada,
o Centro de Artes Alberto Carneiro estará
concluído até ao segundo semestre de 2021.
A obra prevê a requalificação de uma das naves da
Fábrica de Santo Thyrso com
vista à execução de um centro de artes, mantendo algumas das suas características
originais.
Para já, e numa altura em
que ainda estão a ser levados
a cabo trabalhos ao ar livre a
prioridade é, assegura o presidente da Câmara, Alberto Costa, “fechar a obra para que os
trabalhos possam decorrer de
forma mais tranquila e sem influências climatéricas”.
A instalação da cobertura
deixou o edifício com o mesmo
“carácter e linguagem exterior
do edifício existente”, explica o
autarca. Manter a traça do edifício é, assim, um dos objetivos
tidos em conta no projeto, sen-

do este espaço dotado de duas
áreas de exposição, um pequeno auditório, áreas de apoio
à montagem de exposições,
áreas de reserva (cave), sala
de reuniões e gabinetes. “Basicamente, o edifício terá três
núcleos funcionais distintos,
embora complementares e inseparáveis que correspondem
à estratégia de funcionamento
e gestão do futuro Centro de
Artes”, explica Alberto Costa,
“um destinado à área expositiva, outro destinado às áreas
de reserva e um terceiro para a
instalação dos espaços documentais e interpretativos, onde decorrerão atividades de
natureza formativa, adequada
à realização de pequenas conferências, workshops e outra
programação similar”.
Para o autarca, a construção do Centro é “uma justa
homenagem a uma figura que
sempre teve um papel ativo
na promoção do concelho de
Santo Tirso e que foi o grande impulsionador do MIEC”.

Área de intervenção do equipamento é de 2150 m2

“Estamos a cumprir um compromisso que fizemos com ele
quando decidiu doar ao Município parte do seu espólio e
queremos que todas as pessoas que visitam este Centro
conheçam um pouco da genialidade do seu trabalho e
da sua personalidade artística”, continua.

A área de intervenção é de
2150 metros quadrados e representa um investimento de
cerca de 1.3 milhões de euros
com um valor financiado e já
aprovado pelo Programa Norte 2020 de cerca de 600 mil
euros. A programação incluirá uma exposição permanente
constituída por obras da auto-

ria do escultor Alberto Carneiro
e a realização de exposições
temporárias dedicadas à arte
contemporânea.
A intervenção iniciou em
2019, depois de dois anos
suspensa, algo que acontece
automaticamente após a contestação dos resultados de
concursos públicos.
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Presidente da Câmara acompanhou no terreno o andamento das pavimentações

Menos cinco ruas
em terra em Vilarinho

O

presidente da Câmara Municipal de Santo
Tirso, Alberto Costa,
esteve de visita a Vilarinho onde se inteirou
do andamento dos trabalhos de
pavimentação, no âmbito do plano
da autarquia para terminar com as
ruas em terra. Acompanhado pelo
presidente da Junta de Freguesia
de Vilarinho, Jorge Faria, Alberto
Costa visitou cinco ruas em que a
intervenção está já concluída.
“Iniciámos em junho um périplo
pelas 14 freguesias para perceber
se a estratégia que a Câmara gizou, com os presidentes de junta
para acabar com as ruas em terra, foi a mais acertada. Vilarinho
tem já cinco ruas terminadas e,
como deu para perceber pela visita que fizemos, o dinheiro está a
ser muito bem investido, pelo que
esta é, seguramente, uma aposta
ganha”, afirmou o presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso,
Alberto Costa.
O autarca salientou ainda que
a execução das pavimentações “é
demonstrativa dos bons resultados
que se pode obter ao trabalhar em
rede, nomeadamente com os pre-

sidentes de junta, que estão perto
da população e conhecem bem os
problemas do dia a dia”.
Também o presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho, Jorge
Faria, mostrou-se satisfeito com
a parceria estabelecida: “Acredito
que, com esta forma de trabalhar
do presidente Alberto Costa, vamos
terminar com as ruas em terra em
Vilarinho. É um grande esforço financeiro por parte da Câmara mas
penso que vale a pena”.
No âmbito plano de pavimentações executado pelas juntas de
freguesia e financiado pela Câmara Municipal de Santo Tirso, em
Vilarinho estão concluídas as intervenções na Rua de Quintão aos
Carvalhos da Lamela, na Travessa
Carvalhos do Monte e ainda um
troço da Calçada Carvalhos do
Monte, da Rua da Fontinha e da
Rua de S. Silvestre. Estão ainda a
iniciar as obras na Calçada de Stª
Iria, Rua do Clipal e na Travessa
de Paradela.
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.

Intervenção na travessa dos Carvalhos do Monte é uma das cinco já concluídas

Obras são financiadas pela Câmara Municipal e realizadas pela Junta de Freguesia de Vilarinho

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
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Iniciativa garantiu a adoção de 16 animais do Canil/Gatil Municipal

Câmara assinalou Dia do Animal
com campanha de adoção

S

Campanha pretendeu sensibilizar para a importância do bem-estar animal

ensibilizar para a importância da adoção
dos animais do Canil/
Gatil Municipal e promover o bem-estar
animal foi o objetivo da campanha “Não compre. Adote”,
levada a cabo pelo Município
de Santo Tirso, a 4 de outubro,
data em que se assinala o Dia
Mundial do Animal. Pelo segundo ano consecutivo, a autarquia assinalou o dia com uma
campanha de adoção. A iniciativa garantiu novas famílias a
16 animais e assegurou a visita
de 46 pessoas.
A 4 de outubro o Canil/Gatil
Municipal de Santo Tirso abriu,
excecionalmente, ao domingo
para a campanha de adoção,
assegurando que mais pessoas
visitassem o espaço e conhecessem os animais. O balanço, assegura o presidente da
Câmara, Alberto Costa, é muito positivo. “Efetivamente foram adotados 16 animais mas

a verdade é que, tenho a certeza, que muitas das pessoas
que passaram por aqui irão voltar e adotar um animal”, explica. Alberto Costa defende que
campanhas deste género têm
um elevado impacto ao nível
da sensibilização da população.
“Queremos, obviamente, pro-

mover a adoção e garantir que
estes animais possam ter famílias que os acarinhem e que
assegurem as suas necessidades”, continua, “mas queremos
também que as pessoas adquiram comportamentos conscientes e evitem adoções por
impulso que, em muitos casos,

16
12
4

ANIMAIS
ADOTADOS
CÃES

GATOS

BERNARDO
Tímido mas cheio de energia,
doce e brincalhão, o Bernardo era o animal que estava há
mais tempo nas instalações do
Canil/Gatil Municipal de Santo
Tirso. Com cerca de seis anos,
o Bernardo encontrou a família
ideal durante a campanha de
adoção do dia 4 de outubro.
Depois de ter perdido o animal
de companhia há pouco tempo, a nova família do Bernardo visitou o canil e, sem qualquer exigência, descobriu o
melhor companheiro de todos.

levam ao posterior abandono
dos animais”.
A campanha, que assinalou
o dia Mundial do Animal, permitiu que 46 visitantes ficassem
a conhecer o canil e os cerca
de 50 animais que lá se encontravam. Feitas mediante marcação prévia, tendo em conta as
medidas de contingência inerentes à pandemia da Covid-19,
as visitas aconteceram durante
todo o dia e levaram ao Canil/
Gatil pessoas de vários concelhos vizinhos.
Alberto Costa realça que
“as portas do Canil/Gatil Municipal estão sempre abertas
para todos os que queiram
conhecer as instalações, os
animais ou que queiram esclarecer dúvidas antes de decidir
adotar”. A Câmara Municipal
garantiu, a todos os animais
adotados, a identificação eletrónica, a vacinação, a esterilização, a desparasitação e um
saco de ração.
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Câmara
sensibiliza
para proteção
da vida
animal
O papel dos diferentes
agentes que atuam na área da
proteção animal foi o foco da
sessão de esclarecimento que
a Câmara Municipal de Santo
Tirso realizou, no dia 28 de setembro, tendo em vista a promoção da proteção animal no
concelho.
Vacinação, identificação eletrónica, condições de segurança e dever de cuidado foram
alguns dos temas abordados
na sessão dirigida a presidentes de junta de freguesia e que
contou com a participação da
Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária (DGAV), Polícia Municipal, PSP e GNR.
“Consideramos importante
realizar esta sessão, tendo em
vista o esclarecimento sobre
as competências de cada uma
das entidades com responsabilidades no terreno na área da
proteção animal, até para que
seja possível dar uma resposta
célere a situações que possam
colocar em causa a segurança
da vida animal”, defende o presidente da Câmara Municipal
de Santo Tirso, Alberto Costa.
Na sessão, o autarca frisou
a importância de “fornecer toda
a informação necessária para
que, no terreno, os presidentes de junta saibam como agir
e para que possam sensibilizar, também, as populações”.
“Não se trata apenas de combater as questões mais evidentes como são o abandono e os
maus tratos. É importante sensibilizar a população para as
necessidades dos seus animais
e para os deveres que têm enquanto cuidadores, esta é uma
área em que ainda existe um
grande desconhecimento”, explica. A esterilização, a colocação de microchip e a garantia
de cuidados de saúde são alguns exemplos.
Esta é uma das muitas
ações que a Câmara Municipal
de Santo Tirso tem levado a cabo na área da proteção animal.

O presidente da Câmara de Santo Tirso e administradora da Fundação Cupertino Miranda na sessão de lançamento do projeto

“Eu e a Minha Reforma”
vai ajudar na gestão
das finanças pessoais

E

m parceria com a
Fundação Cupertino
de Miranda, a Câmara Municipal de Santo
Tirso vai ajudar a população com mais de 55 anos
a desenvolver competências
na área da gestão das finanças pessoais com o objetivo
maior de contribuir para a sua
inclusão social.
“Eu e a Minha Reforma” é
um projeto que surge para dar
resposta ao défice de literacia
financeira e digital da população. Este programa de capacitação visa o desenvolvimento
de competências que permitam uma tomada de decisões
financeiras corretas e informadas, a melhoria da capacidade de avaliação de riscos,
de prevenção de situações de
fraude e burla, bem como de
outras situações que podem
comprometer a sustentabilidade financeira e prejudicar

Iniciativa é dirigida à população com mais de 55 anos

o bem-estar e a qualidade de
vida de cada um.
O projeto arrancou no mês
de outubro em Santo Tirso,
com uma turma de 11 formandos, e prevê a realização
de várias iniciativas, entre as
quais se destacam os “Laboratórios de Educação Financeira”, que acontecerão em
formato online.

“Queremos transmitir informação útil, que traga melhorias à vida das pessoas e que
que seja acessível a todos”, explicou Inês Cupertino Miranda,
administradora da Fundação,
durante a sessão de apresentação do programa, que decorreu na Fábrica de Santo Thyrso,
lembrando que “o programa
prevê fazer o cruzamento en-

tre a capacitação financeira e
a capacitação digital”.
Já o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso,
Alberto Costa, revelou que
“o Município aceitou, desde
a primeira hora, o desafio da
Fundação Cupertino de Miranda para integrar o projeto de
educação financeira”, uma vez
que, esclareceu, “trata-se de
uma ferramenta importante,
que contribui para tornar as
pessoas mais informadas e resilientes, assegurando a sua
inclusão na sociedade e o seu
direito ao exercício pleno da
cidadania”.
O programa “Eu e a minha
reforma” é apoiado pela Portugal Inovação Social, através do Fundo Social Europeu,
irá decorrer ao longo de três
anos e deverá chegar a cerca
de 200 pessoas. Em causa está um investimento municipal
na ordem dos 18 mil euros.
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Grande Prémio JN adiado

D

evido às restrições
impostas no combate à disseminação do
novo coronavírus, o
Grande Prémio Jornal
de Notícias em ciclismo, previsto
para decorrer em dois períodos,
30 de outubro a 1 de novembro
e entre 7 e 8 de novembro, foi
adiado. A 30.ª edição da corrida previa cinco etapas, uma
delas em Santo Tirso. O evento
ia ainda passar por outros seis
municípios: Porto, Vila Nova de
Gaia, Gondomar, Viana do Castelo, Vila Real e São Pedro do
Sul. A prova deverá regressar
em agosto de 2021.
“O Grande Prémio de Ciclismo Jornal de Notícias é um
evento que está em linha com
as políticas da Câmara Municipal, não só de promoção do
desporto, como também da
qualidade de vida, incentivando a utilização da bicicleta e a
criação de hábitos saudáveis”
explica o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa.
O autarca salienta que, por
um lado, Santo Tirso é um Município amigo do Desporto e
que, por outro, o executivo tem
trabalhado no sentido de apostar cada vez mais “na mobilidade sustentável e, em concreto,
na bicicleta”. “Desde 2017, altura em que apresentámos o
Plano Municipal de Mobilidade
Sustentável, que este paradigma tem norteado as interven-

Prova de ciclismo voltará em agosto de 2021

ções feitas no espaço público.
Paralelamente, continuamos a
apostar em formar as novas gerações com programas como “O
Ciclismo Vai à Escola”, ou o sistema de partilha de bicicletas
Pedala”, refere Alberto Costa.
O Grande Prémio Jornal de
Notícias é uma prova a que
o Município já se associou
no passado. Em 2019 a volta passou por Santo Tirso a 9
de junho, numa etapa de mais
de seis quilómetros, que fez
a ligação entre o Museu Internacional de Escultura Con-

temporânea e o Santuário de
Nossa Senhora da Assunção,
em Monte Córdova. O trajeto
até à Assunção é, de resto, bem
conhecido da modalidade pela sua dura subida e por ser,
inúmeras vezes, escolhido para
algumas das provas mais conceituadas do ciclismo nacional,
nomeadamente a Volta a Portugal em Bicicleta.

Campanha Solidária
No âmbito do Grande Prémio
de Ciclismo Jornal de Notícias, a
Associação JN Solidário está a

entregar máscaras comunitárias
nos concelhos por onde passava a prova, sendo canalizadas
2000 para Santo Tirso. “Quero
agradecer ao Jornal de Notícias
por esta iniciativa de cariz solidário que dá forma ao lema que
a Câmara Municipal de Santo
Tirso assumiu desde o início da
pandemia: Todos Cuidamos de
Todos”, referiu Alberto Costa.
“Temos estado empenhados
em desenvolver respostas adequadas e concertadas de combate à Covid-19 num trabalho
em rede que envolve, desde lo-

go, os presidentes de Junta de
Freguesia, o ACES Santo Tirso/
Trofa, o Centro Hospitalar do
Médio Ave, o delegado de saúde pública, as corporações de
bombeiros, as forças de segurança (PSP, GNR e Polícia Municipal), os agentes de proteção
civil, a Segurança Social, os empresários, as paróquias, entre
tantos outros”, acrescentou
ainda. O presidente da Câmara
Municipal garantiu que estas
máscaras irão reforçar o apoio
que tem vindo a ser dado às instituições do concelho.

Clube desportivo de São Salvador do Campo recebe Voto de Louvor

A Câmara Municipal de Santo Tirso distinguiu o Clube de
Atletismo de São Salvador do
Campo pelos resultados obtidos no Campeonato Nacional
de Atletismo para veteranos em
pista ao ar livre, que decorreu
em Lisboa a 26 e 27 de setembro. “Estão de parabéns, não
só pelos excelentes resultados
conquistados, como também

pelo papel fundamental que o
Clube desempenha em matéria
de desenvolvimento das políticas municipais dirigidas à promoção da prática desportiva,
em geral, e do atletismo, em
particular”, destacou o presidente da Câmara Municipal de
Santo Tirso, Alberto Costa.
No total os atletas do Clube Desportivo de São Salvador

do Campo conquistaram 10 medalhas, cinco de ouro, duas de
prata e três de bronze.
Gil Ferreira conquistou o ouro nos 1500m e nos 3000m, na
categoria M45, cujos resultados
foram também alcançados por
Joaquim Lopes, mas na categoria M55. Já Joaquim Figueiredo
cortou a meta em primeiro lugar
na prova dos 3000m, na cate-

goria M50.
Sílvio Guimarães, Nuno
Queiroz, Gil Ferreira e Pedro Maravilhas fizeram parte da equipa que se sagrou vice-campeã
nacional nos 4x400m em M40,
amealhando uma das duas medalhas de prata com a camisola
do Clube Desportivo São Salvador do Campo. A segunda
medalha de prata foi conquis-

tada por Pedro Maravilha, nos
1500m.
Por três vezes, o pódio do
Campeonato Nacional de Atletismo para Veteranos teve atletas do Clube Desportivo de São
Salvador do Campo no terceiro
lugar: João Cabral, nos 100m
M60; Pedro Maravilhas, nos
800m M40; e Carlos Silva, nos
3000m M35.
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Palcos e Festival Internac
animam fins-de-semana

O

utubro foi dedicado à cultura nas
suas mais variadas vertentes e
juntou concertos
e teatro, num conjunto de iniciativas que fizeram de Santo Tirso um ponto de paragem
obrigatória.
Em tempos de pandemia, foi
seguindo todas as normas recomendadas pela Direção Geral de Saúde que regressaram
o Festival de Teatro Amador e
o Festival Internacional de Órgão. De 3 a 11 de outubro, uma
nova edição do“Palcos”, desenvolvida em parceria entre a Câ-

mara Municipal e a Companhia
de Teatro de Santo Tirso, trouxe
quatro grupos de teatro de fora
do concelho.
Já no final do mês foi o órgão que se fez ouvir em mais
um edição do FIO – Festival Internacional de Órgão. Ao longo
de três dias, o Mosteiro de S.
Bento, a Igreja Matriz de Fontiscos e a Igreja Matriz de São
Martinho do Campo receberam
alguns dos maiores organistas
portugueses e estrangeiros. O
Festival pretende valorizar o
património organístico dos Municípios de Santo Tirso e Vila
Nova de Famalicão .

“Falatório de um Artista Reformado” fechou a sexta edição do Palcos no Centro Paroquial de Roriz

Marco Brescia, a

O Mosteiro de Santo Tirso recebeu a atuação de Javier Sáez Docón

“Flagrante Delitro” parodiou personalidades da história de Portugal no Salão Paroquial de Santo Tirso

A peça “As Palavras São Como Raio X” foi exibida no Centro Paroquial de Fontiscos
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acompanhado pelo Cuarteto Alicerce atuou na Igreja Matriz de São Martinho do Campo

Tiago Ferreira tocou no órgão da Igreja Matriz de São Bartolomeu de Fontiscos

O Centro Paroquial da Reguenga recebeu a comédia “O Solar dos Távora”
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Agenda
Municipal
Novembro
e Dezembro
09 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.
Terça a sexta-feira: 09h00 – 12h30 / 14h30 – 17h30
Sábado e domingo: 14h00 – 19h00

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.
Segunda a sexta-feira: 09h00 – 17h30

02 OUTUBRO A 30 NOVEMBRO
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.
É professora na área de Educação Visual e Artes Plásticas, pintora
e ilustradora.
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14 NOVEMBRO A 01 DEZEMBRO
Palheta Bendita ONLINE 2020
Sábado, 14 novembro
18H00 FACEBOOK DO PALHETA BENDITA E DO MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO
CONCERTO
ESCOLA DE GAITAS DA PONTE VELHA

Domingo, 15 novembro
16H30 FACEBOOK DA ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DA PONTE VELHA
E DO MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO
MESA REDONDA “O ENSINO DA MÚSICA POPULAR”
Com a participação de:
Mauro Sanin – aCentral Folque (Santiago de Compostela)
Carmina Repas Gonçalves - Cardo Amarelo (Vila Nova de Gaia)
Antony Fernandes – Escola de Gaitas da Ponte Velha (Santo Tirso)
Ricardo Santos – Escola de Gaitas do Onda (Vila do Conde)

Sábado, 21 novembro
15H00 FACEBOOK DO PALHETA BENDITA
ENTREVISTA com o construtor de gaitas-de-fole Jorge Lira
18H00 FACEBOOK DO PALHETA BENDITA
CONVERSA “Os violinos e a violaria” com o violeiro Joaquim Capela

Domingo, 29 novembro
11H00 FACEBOOK DO PALHETA BENDITA
ENTREVISTA com o organeiro Joaquim Silva
18H00 FACEBOOK DO PALHETA BENDITA
ENTREVISTA com o violeiro (de violinos, violetas e violoncelos) Rui Costa

Terça, 01 dezembro
11H00 FACEBOOK DO PALHETA BENDITA
CONVERSA “Concertinas do Norte de Portugal ”
com Fernando Cerqueira Barros

MERCADOS & MOSTRAS URBANOS
Os mercados e mostras constituem, na sua génese, espaços de troca
comercial e/ou, espaços de exposição de acervos e coleções.
Na atualidade estes ´encontros´ recuperam o fulgor de outrora,
conquistando novos ´mercadores´, e, impondo uma ´nova tradição´,
motivadora e atraente para moradores, visitantes e turistas.
A dimensão social agrega valores culturais e económicos de relevante
interesse no panorama atual.
Pretende-se dinamizar diferentes setores produtivos e criativos, nos
quais estão inscritos os ofícios tradicionais, a produção agrícola e
florícola, os labores contemporâneos, a arte do colecionismo, a paixão
pelas antiguidades e raridades, a sedução pelo usado, etc.

Feira de antiguidades
Parque Dona Maria II
14 NOVEMBRO E 12 DEZEMBRO
Sábado: 09h00 – 17h00

Bazar d´Artes & Oficios
Parque Dona Maria II
15 NOVEMBRO E 13 DEZEMBRO
Domingo: 10h00 – 17h00

17H00 FACEBOOK DO PALHETA BENDITA
CONVERSA “Apontamentos sobre os órgãos de tubos e organeiros
do Norte de Portugal” com o organista Marco Brescia
18H FACEBOOK DO PALHETA BENDITA
OFICINA ONLINE GRATUITA “Canto Popular” com Cardo Roxo
Informações
917883031 / palheta.bendita@gmail.com

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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“Ukiyo – mundo
flutuante” em
exposição no CCMVA

Moda promove
igualdade
de género
Roupas são fabricadas a partir de desperdícios têxteis

F

oram as vencedoras da
primeira edição do Santo Tirso Empreende, na
categoria de moda e,
entre 2 e 17 de outubro, voltaram à Fabrica de Santo Thyrso para dar a conhecer
a exposição que materializa o
seu trabalho. Mulhoriza-te foi
o nome escolhido pelas designers Ana Eusébio e Catarina Gonçalves para uma mostra
que juntou seis coordenados
fabricados a partir de desperdícios têxteis de fábricas nacionais, cuja base é centrada no
tema da igualdade de género.
As designers que, durante
o Santo Tirso Empreende desenvolveram a marca de vestuário LESS buy.less, que prima
pela sustentabilidade, através
do desenvolvimento de peças
que nascem do aproveitamento de desperdícios de fábricas
têxteis, lançaram um desafio
a mulheres entre os 7 e os 80

anos: “representarem o seu órgão feminino através de um desenho e explicar a importância
de ser mulher”.
“É muito importante que
consigamos valorizar-nos a nós
mesmas e que sejamos capazes de valorizar outras mulheres e é essa a mensagem que
queremos sublinhar”, explicam,
ressalvando que “falar de igualdade de género e de feminismo
não é uma questão só para as
mulheres, os homens também
devem ser feministas”.
A exposição, realizada em
cocriação com o consumidor,
foi 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 séc, XXI”, refere Ana
Eusébio. “Através do vermelho
representamos a mulher, e por
meio do branco damos-lhe a

esperança de uma sociedade
em paridade”, acrescenta. Peças slim fit e over-sized contam
essa história e sensibilizam para uma sociedade mais justa.
O presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, que marcou presença na inauguração
da exposição, acredita que “este trabalho é uma prova de que
a aposta do Município em desenvolver projetos de empreendedorismo, mais concretamente
do Santo Tirso Empreende, está a dar os seus frutos”. “Estamos a falar de duas jovens que
venceram a primeira edição do
projeto e que, a partir daí, desenvolveram um trabalho extraordinário que põe em cima
da mesa temas estruturantes
dos dias de hoje, como a sustentabilidade e a sensibilização
do público para a igualdade de
género e isso só nos pode deixar orgulhosos”, concluiu Alberto Costa.

A palavra japonesa Ukiyo,
que dá nome à exposição, traduz um mundo de beleza que
foge da realidade onde surgem
visões fantásticas e especiais
baseadas na vida. Vulgarmente também conhecido como estampa japonesa, é um género
de xilogravura e pintura que
prosperou no Japão entre os
séculos XVII e XIX, tendo sido
um elemento nuclear para a
formação da perceção ocidental a respeito da arte nipónica.
A exposição de Mariana Macias Sampaio, que agora chega
ao Centro Cultural Municipal de
Vila das Aves, propõe um estudo de dois reinos da classificação dos seres vivos, Plantea e
Fungi – flora e cogumelos silvestres do norte de Portugal.
Os trabalhos, que estarão
expostos até 30 de novembro,
apresentam uma visão “UKIYO”, onde a maior parte dos
objetos de estudo são representados com características
e qualidades humanas ou são
retirados do seu contexto normal. A exposição inclui obras
de três momentos de criação
artística: ilustração naturalista, que regista os seres vivos
em estudo através da observação direta recorrendo a uma
visão real mas pessoal e subjetiva; retrato em miniatura, que
apresenta influências da arte
do retrato dos séculos XVI e
XVII tanto no vestuário e joias

como nas poses das “personagens” retratadas; e escultura,
elaboradas com o processo de
papel maché.
Ao nível da técnica, papel,
telas, tintas, lápis de cor, arame e pasta de modelar são
alguns dos materiais, por excelência, que ajudam na elaboração do bidimensional e do
tridimensional.
A entrada é gratuita e todas
as regras de segurança estão
asseguradas, conforme orientações da DGS. A exposição pode ser visitada de segunda a
sexta-feira, das 9h00 às 12h30
e das 14h30 às 17h30.

Mariana Macias Sampaio
Mariana Macias Sampaio é
licenciada em Artes Plásticas
– Pintura, pela Faculdade de
Belas Artes da Universidade do
Porto e mestre em Ilustração e
Animação pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.
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.
É professora na área de Educação Visual e Artes Plásticas,
pintora e ilustradora.

Trabalhos podem ser vistos até 30 de novembro
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Liliana Pereira: a ceramista
que criou a Almavina
“O meu objetivo é que as pessoas comecem a sair das grandes cidades para vir para cá e que
Santo Tirso se torne um centro
de arte”. O anseio de Liliana Pereira não é por acaso. Natural de
S. Martinho do Campo trocou o
percurso ligado à área da comunicação, pela arte. Descobriu na
cerâmica o fôlego que precisava
para dar corpo às suas ideias e
agarrou-o sem pensar duas vezes. Hoje, dedica-se à criação de
peças para a sua própria marca,
a Almavina, e trouxe para Santo
Tirso um estúdio que pretende
dar oportunidade a que qualquer
pessoa possa desenvolver as suas
criações.

Atualmente a viver no Porto,
é ao Escape Estúdio que instalou na rua Carneiro Pacheco,
em Santo Tirso, que Liliana chama de casa. “Eu precisava de
um sítio para trabalhar e o estúdio para mim é um sonho onde eu posso criar”, confidencia.
Formada em som e imagem
pela Universidade Católica,
apostou na sua área de formação e integrou um conjunto
de projetos de sucesso, muitos
deles ligados à televisão. Foi
freelancer, trabalhou na área
audiovisual e fez filmagens ao
mesmo tempo que dava aulas.
Em 2015, a falta de trabalho levou Liliana Pereira a abrir o leque de possibilidades, explorar
novas vertentes e afastar-se do
audiovisual. Com uma veia empreendedora que herdou da família, a criatividade à flor da
pele e um gosto inato por trabalhos manuais, não foi difícil
começar a desenvolver projetos e a fazer “trabalhos pontuais”. “Nessa altura fazia livros
de encadernações, trabalhava
muito com esse tipo de registo,
depois vendia. Cheguei a fazer
álbuns de casamento personalizados, quase sempre por encomenda”, recorda.
A oportunidade de ir para
um estúdio de cerâmica surgiu

Liliana Pereira abriu o estúdio de cerâmica Escape em março deste ano

sem que Liliana tivesse qualquer conhecimento na área.
“Eu fui mais à procura de alguma coisa nova, nem ia receber nada”, conta. Passou a
dividir o espaço com aqueles
que, como ela, estavam a explorar as primeiras noções do
trabalho em cerâmica e com
outros, com vontade de criar
peças para venda. Foi o primeiro passo e Liliana estava longe
de imaginar que se iria tornar
ceramista. Durante o processo
de descoberta começou a desenvolver bustos com feições
quase reais. Da ideia inicial ao
produto final “houve uma volta gigante”. “Inseri uma rolha
de cortiça nos bustos e passou
a ser para uma rolha de garrafa. São bustos únicos e começou assim”, lembra. Esses
trabalhos passaram a ser muito procurados, os pedidos começam a multiplicar-se e, sem
que percebesse, estava criada
a Almavina, uma marca inspirada na tradição e no trabalho
de homens e mulheres. Peças

únicas, feitas à mão e com os
detalhes que faz questão de
não descurar.
“A rolha é o produto mais
comercializado”, adianta, mas
com o tempo tem apostado em
outras vertentes, nomeadamente no design de interiores,
através da criação de uma jarra decorativa. Confessa gostar
de “dar funcionalidade às suas
peças”, e é esse o caminho que
tem percorrido no desenvolvimento de novos produtos. O
saleiro e o pimenteiro são outra das suas criações, um casal
em que o sal e a pimenta saem
pelo nariz. “Tem esta vertente
cómica, de surpresa”, destaca,
“as pessoas não usam como
saleiro e pimenteiro mas o facto de o ser é quase meia venda
porque serve para alguma coisa”, continua.
Com as solicitações a aumentar, a procura das lojas a
crescer e a marca em completa ascensão, a necessidade de
aumentar a produção tornou-se cada vez mais premente.

“A minha produção começou
a ser em escala e eu não conseguia estar num estúdio com
muita gente a trabalhar, não ter
a minha liberdade de produzir e
estar num contexto de espaço
partilhado”, sublinha.

Escape – Estúdio Cerâmica
O Escape surgiu em março deste ano como uma forma
de colmatar uma necessidade:
um espaço. Na hora de decidir a localização, a terra natal
de Liliana falou mais alto. “No
Porto seria apenas mais um”,
acredita, “e eu senti a necessidade de trazer a cerâmica
para Santo Tirso”. Desenvolvido em parceria com Nelson
Fernandes, que tem estado ao
seu lado em todos os degraus
do caminho, o Estúdio é um local partilhado, disponível para
receber qualquer pessoa. “Eu
queria criar espaço que podia
usar para fazer o meu trabalho
mas também para ajudar outras
pessoas a crescer na área da
cerâmica”, refere Liliana. Acres-

centar valor e garantir que as
pessoas passam a olhar para
a arte com outros olhos é um
dos desafios, mas as ambições
de Liliana vão muito para além
de desenvolver a sua marca.
“A ideia é dinamizar este espaço com cerâmica durante a
semana, como espaço criativo,
mas também fazer workshops
e trazer pessoas para não ser
necessário ir ao Porto fazer coisas giras”, explica.
Aos visitantes do estúdio
oferece a experiência, a motivação e a certeza de que todos
os problemas ficam à porta. Liliana Pereira já participou em
inúmeras feiras e exposições.
Tem peças em hotéis, integrou
um show case da moda Lisboa e
as peças da Almavina chegam a
vários países do mundo. O mediatismo é, ainda assim, algo
com o qual não se deslumbra.
De espírito livre e alma criativa
prefere acreditar no trabalho e
na evolução. “O meu trabalho
não é fugaz, veio para ficar e
eu quero criar sempre”, conclui.
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