
Edição 10 • 2019/2020
Distribuição Gratuita

fundador e presidente do conselho de administração da casfil
“os parques industriais são fundamentais para o investimento estrangeiro”



3

EDITORIAL

PRIMEIRO PLANO

PROJETOS

TERRITÓRIO

GALERIA

TEM A PALAVRA

SEMPRE A MEXER

QUARTEIRÃO CULTURAL

DAR VOZ

REVISTA DE IMPRENSA

ÍNDICEFICHA
TÉCNICA

DIRETOR

Alberto Costa

EDIÇÃO E PROPRIEDADE

Município de Santo Tirso

COORDENAÇÃO REDATORIAL

Gabinete de Comunicação

CONCEÇÃO GRÁFICA E PAGINAÇÃO

Gabinete de Comunicação

PROPRIEDADE

Município de Santo Tirso

TIRAGEM

32 000 exemplares

DEPÓSITO LEGAL

382676/14

PERIODICIDADE

Anual

DISTRIBUIÇÃO

Gratuita

ISSN

2183-3907

04
06
26
36
60
70
74
84
94
96



ALBERTO COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE SANTO TIRSO

Num ano marcado pela pandemia da Co-
vid-19, a normalidade que todos tentamos 
retomar será, indelevelmente, diferente da-
quela que conhecíamos antes do apareci-
mento deste novo vírus, mas o mundo não 
pode parar e Santo Tirso não pode parar.

Em causa não está a sobreposição do 
poder económico ao da saúde pública. Am-
bos são cruciais nas nossas vidas e é, por 
isso, fundamental que cada um de nós con-
siga manter o equilíbrio.

É inegável que, hoje, estamos melhor 
preparados para combater a propagação 
da doença do que estávamos em março. 
Temos mais informação, temos mais equi-
pamentos, temos mais recursos. Por isso, 
neste momento de retoma da “normalida-
de”, este é também o tempo da responsa-
bilidade cívica.

Se houve algo que se destacou neste pe-
ríodo que atravessámos, foi a resposta que 
o Poder Local, nomeadamente o nosso Mu-
nicípio, conseguiu dar. A nossa proximida-
de e o conhecimento das populações e do 
terreno foram fundamentais para uma res-
posta rápida e eficaz. 

Parte do sucesso em superar as adver-
sidades encontradas, desde o impacto so-
cial ao económico, incidiu no trabalho em 
rede e em toda a articulação com os agen-
tes locais: juntas de freguesia, autoridades 
de saúde, segurança social, forças de se-
gurança, corporações de bombeiros, páro-
cos, mundo empresarial e as mais diversas 
instituições. O envolvimento de todos foi de 
extrema importância para resolver os pro-
blemas concretos das pessoas.

Foi neste contexto que, desde a primei-
ra hora, a Câmara de Santo Tirso assu-
miu as suas obrigações: cuidar dos seus 
munícipes.

Repito. Não o fizemos sozinhos. Os pro-
fissionais de saúde, em primeira instância, 
foram o exemplo de dedicação à causa pú-
blica. Têm sido incansáveis. Mas é neces-
sário agradecer, também, àqueles que, em 
conjunto com a Câmara Municipal e as Jun-
tas de Freguesia, foram vitais no combate 
ao isolamento a que muitos foram votados, 
na fase de confinamento.

Falo dos voluntários, a quem damos voz 
na edição desta Revista Municipal, porque 
naturalmente foram uma peça chave na 
concretização dos nossos objetivos: não 
deixar ninguém para trás. O nosso muito 
obrigado pelo empenho e 
dedicação.

Mas, como dizia no iní-
cio deste editorial, o mun-
do e Santo Tirso não po-
dem parar. E, apesar do 
grande esforço que fize-
mos para que a resposta 
à pandemia fosse a mais 
completa possível – cria-
ção de Centros de Acolhimento Municipal, 
Hospital de Campanha, Centros de Rastreio, 
distribuição de equipamentos de proteção 
individual, isenção de taxas e licenças para 
o comércio e empresas, atribuição de com-
putadores, tablets e acessos à internet para 
o ensino à distância, entre outros –, a ativi-
dade do Município continuou.

Veja-se o exemplo da pujança económi-
ca que Santo Tirso continua a assumir no 
contexto nacional.

A entrevista ao presidente da Casfil, Luís 
Ferreira Pinto, mostra a fibra de que os nos-
sos empresários são feitos. 

Ainda sobre a atividade da autarquia ao 
longo deste difícil ano, permitam-me desta-
car as inúmeras obras de pavimentação das 

ruas em terra que estão a ser levadas a ca-
bo em todas as freguesias. Um investimento 
e uma prioridade da Câmara de Santo Tirso, 
fruto de um compromisso que assumimos 
com a população e que estamos a cumprir.

Estamos, também, a honrar as nossas 
responsabilidades ao avançar com o futuro 
Parque do Verdeal, nas freguesias de Vila 
das Aves e São Tomé de Negrelos. Não há 
como voltar atrás. O Parque do Verdeal se-
rá, efetivamente, uma realidade há muito 
pedida pela população, indo ao encontro 
da sustentabilidade ambiental e da quali-
dade de vida.

Não poderia esquecer 
o destaque que é dado ao 
nosso Canil/Gatil Muni-
cipal nas páginas mais à 
frente desta Revista Muni-
cipal e às várias histórias 
de sucesso que são conta-
das nesta reportagem. Um 
bem-haja a todas as famí-
lias que têm adotado mui-

tos dos animais que têm passado pelos nos-
sos serviços municipais.

Na última edição da Revista Municipal, 
escrevi que tínhamos um Município para 
as pessoas. É esta a linha estratégica que 
continuamos a manter: fixando os jovens, 
criando cada vez mais ofertas ao nível dos 
cursos técnicos superiores e promovendo o 
emprego; apoiando as famílias, em matéria 
de impostos, saúde e educação; aos nos-
sos idosos, adaptando as nossas políticas 
à realidade que estamos a viver.

A responsabilidade coletiva e o em-
penho de todos no combate à propaga-
ção da Covid-19 são fundamentais. Tra-
balhemos em conjunto, porque só assim  
“Todos Cuidamos de Todos”.

“O empenho 
de todos é 

fundamental  
no combate à 

propagação da 
Covid-19.”

A RESPONSABILIDADE COLETIVA
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O MUNDO CONTINUA A ENFRENTAR UMA LUTA SEM IGUAL, 
COLOCANDO DESAFIOS À FORMA COMO TODOS TEMOS 

DE LIDAR COM A PANDEMIA. A PREVENÇÃO DO 
CONTÁGIO PELA COVID-19 É UMA RESPONSABILIDADE 

INDIVIDUAL DE CADA UM, MAS TAMBÉM O PODER 
LOCAL ESTÁ A TENTAR MINIMIZAR OS IMPACTOS 

NEGATIVOS DO NOVO CORONAVÍRUS. EM 
SANTO TIRSO, A CÂMARA MUNICIPAL CRIOU O 

PROGRAMA “TODOS CUIDAMOS DE TODOS” 
E AVANÇOU COM VÁRIAS MEDIDAS 

NO TERRENO: PARA TODOS.

COVID-19 
proteção 

contra o contágio
é imperativo

primeiro plano
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APOIOS SOCIAIS
Uma das primeiras preocupações do 

programa implementado em Santo Tirso – 
“Todos Cuidamos de Todos” – foi de cariz 
social. Em tempos de isolamento, como as-
segurar que os idosos, os doentes crónicos 
ou as famílias com poucas condições eco-
nómicas não ficavam desprotegidas? 

Cerca de cinco mil idosos passaram a 
ser acompanhados telefonicamente com 
o objetivo de perceber o contexto em que 
estavam inseridos. “Queríamos perceber o 
nível de retaguarda familiar de cada um e 
assegurar que estavam bem de saúde e ti-
nham acesso a bens essenciais”, alude Al-
berto Costa.

E para dar respostas, eram necessá-
rios voluntários. Neste contexto, Câmara 

Há mais de meio ano que o novo corona-
vírus ditou uma alteração de rotinas e hábi-
tos na população portuguesa. Aos poucos, 
a vida tem vindo a ser retomada, ainda com 
regras bem definidas: utilização de másca-
ra, etiqueta respiratória, higienização das 
mãos, distanciamento social. “Estamos me-
lhor preparados para travar a propagação 
do novo coronavírus do que estávamos há 
seis meses. Há, contudo, uma questão es-
sencial: o comportamento preventivo de 
cada um é essencial para diminuir a pro-
pagação”, defende o presidente da Câma-
ra Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa. 

Ainda assim, não se pode negar os im-
pactos negativos do aparecimento da Co-
vid-19 e que, como defende o autarca, “não 
são iguais para todos”. “Estamos a atraves-
sar um período difícil e sabemos que os 
efeitos desta nova realidade não são iguais 
para todos e é por isso que o Poder Local 
tem tentado minimizar os problemas que 
vão surgindo. 

Em Santo Tirso, desde a primeira hora, 
ficou estabelecido que o mais importante 
era não deixar ficar ninguém para trás e foi 
com esse objetivo que toda a estratégia de 
combate ao novo coronavírus foi gizada. 

Municipal de Santo Tirso promoveu a cria-
ção de uma plataforma que permitiu anga-
riar voluntários, com capacidade de apoiar 
os grupos de risco, ao nível das freguesias, 
em tarefas como fazer compras essenciais, 
ir à farmácia, aos correios ou resolver ques-
tões de primeira necessidade.

Esta não foi, de resto, a única medida de 
apoio aos mais idosos. Em funcionamento 
desde 2017, a teleassistência domiciliária, 
disponível 24 horas por dia, complementou 
a assistência a idosos sinalizados e isola-
dos socialmente.

ALIMENTAÇÃO ASSEGURADA
Garantir o acesso a alimentação foi, 

também, um dos focos principais do pro-
grama “Todos Cuidamos de Todos”. Os di-
ferentes programas levados a cabo pelo 
Município, em articulação com o trabalho 
desenvolvido pelas juntas de freguesia, as-
seguraram uma maior cobertura e garanti-
ram a eficiência e celeridade necessárias 
para chegar à população com necessidade 
de apoio alimentar.

Ao serviço prestado pelo Banco Alimen-
tar e pelo Programa Operacional de Apoio 

às Pessoas Mais Carenciadas, juntou-se o 
Programa Zero Desperdício como elemen-
tos-chave de angariação de alimentos pa-
ra, posterior, distribuição. A articulação en-
tre a oferta de alimentos e a necessidade 
da população de todo o concelho, a car-
go da Câmara de Santo Tirso, permitiu um 
acompanhamento constante e, sempre que 
necessário, reforçar os apoios dirigidos à 
população com medidas complementares. 
No período de confinamento, mais de um 
milhar de pessoas receberam refeições em 
casa.

“CINCO MIL IDOSOS
 FORAM CONTACTADOS

 PELA CÂMARA DE 
SANTO TIRSO”

“CÂMARA MUNICIPAL
DUPLICOU APOIO 
DE EMERGÊNCIA SOCIAL”

primeiro plano

8 9EDIÇÃO 10  •  PRIMEIRO PLANOMUNICÍPIO DE SANTO TIRSO • 2019 / 2020



MEDIDAS JÁ ESTAVAM NO 
TERRENO

O vasto leque de medidas que o Muni-
cípio já tinha no terreno foi essencial para 
amortecer os efeitos provocados pela pan-
demia. Criado em 2014, o Plano Municipal 
de Emergência Social, por exemplo, mos-
trou-se essencial enquanto instrumento 
de apoio à população, diminuindo a fra-
gilidade económica de muitas famílias, ao 
comparticipar despesas básicas como a 
luz, a água, ou a renda. A maior fatia des-
te programa teve como destino os encar-
gos com a habitação, mas a medida esten-
deu-se, também, a despesas com a saúde 
a educação.

“Santo Tirso tem sido, ao longo dos últi-
mos anos, um dos Municípios do país com 
mais amortecedores sociais no terreno. Es-
ta realidade permitiu, em plena crise pan-
démica, agilizar as respostas no terreno e 
atuar com grande rapidez”, garante o pre-
sidente da Câmara de Santo Tirso, subli-
nhando o facto da autarquia ter aumenta-
do os valores disponíveis para este tipo 
de apoio. “Percebemos, desde logo, que o 
confinamento e o facto de muitas empresas 
se verem obrigadas a entrar em lay-off, iria 
deixar algumas famílias em situação difícil 
e quisemos garantir que tinham ao dispor 
ferramentas que as ajudassem a ultrapas-
sar os problemas”, justifica Alberto Costa.

PREVENIR E TESTAR
A reação à pandemia, em Santo Tirso, 

foi rápida e focou-se não só nas medidas 
de prevenção em vigor até hoje, mas tam-
bém organizando meios e recursos para 
fazer face a cenários de crise. A articu-
lação entre a Câmara e as diversas enti-
dades locais foi, também aqui, essencial. 

A necessidade de fazer testes à Covid-19 
foi suprida, desde logo, com a criação de 
dois Centros de Rastreio em zonas estraté-
gicas: um na Escola de São Rosendo –en-
tretanto, transferido para o parque de esta-
cionamento da estação ferroviária de Santo 
Tirso – e outro na Rua Jornal de Santo Tirso.

Com a palavra de ordem a ser “testar”, 
os 14 lares do Município de Santo Tirso, 
públicos e privados, foram abrangidos por 
uma ação que envolveu a realização de 
cerca de dois mil testes.

No campo da prevenção, a Câmara de 
Santo Tirso dirigiu medidas concretas 
para os lares, Instituições Particulares 

de Solidariedade Social (IPSS) e escolas 
do concelho: distribuiu equipamentos de 
proteção individual (máscaras, viseiras, 
fatos, desinfetante); promoveu ações de 
sensibilização relativamente às regras a 
aplicar dentro dos estabelecimentos e de-
sinfeção em alguns dos espaços. 

Para a população em geral, e ainda sem 
se saber como seria o evoluir da doença 
em Portugal e em Santo Tirso, rapidamen-
te a Câmara de Santo Tirso montou cinco 
Centros de Acolhimento Municipal para re-
ceber pessoas que necessitassem de ficar 
isoladas e um Hospital de Campanha, para 
o caso de ser necessário um espaço para 
além do Hospital de Santo Tirso. “Tentá-
mos estar sempre um passo à frente na 
evolução da doença. Tínhamos as respos-
tas preparadas para um agudizar da situa-
ção. Felizmente, até à data, tem sido pos-
sível controlar os efeitos da doença sem 
recorrer à sua utilização”, refere o presi-
dente da Câmara Municipal de Santo Tirso.

O impacto da pandemia no desenvolvi-
mento económico do Município e nas em-
presas dos vários setores tem sido, tam-
bém, uma das preocupações que a Câmara 
de Santo Tirso antecipou. Declarado o Es-
tado de Emergência a 18 de março, e con-
sequente confinamento, muitos empre-
sários viram os seus negócios à beira da 
rotura.

Nesse mês de março, a Câmara de San-
to Tirso lançou um conjunto de medidas, 
que irão estar em vigor até ao final do ano: 
isentou os comerciantes do pagamento de 
rendas dos estabelecimentos propriedade 
do município, suspendeu o pagamento de 
taxas da feira semanal e do mercado mu-
nicipal de Santo Tirso, e abdicou do pa-
gamento de licenças de esplanadas e de 

exploração de publicidade a favor do co-
mércio e das empresas. 

De março a 31 de julho, o pagamento 
dos parcómetros foi suspenso, medida que 
foi reimplementada a 1 de outubro e até ao 
final do ano. 

Com a reabertura de cafés, pastelarias 
e restaurantes, as medidas anunciadas em 
março foram alargadas, de modo reforçar 
o apoio ao comércio local. Instalar ou am-
pliar esplanadas no espaço público passou 
a ser permitido, dando oportunidade aos 
espaços comerciais de alargar o seu local 
de atendimento ao cliente.  “A Câmara de 
Santo Tirso quis ter um papel ativo na re-
cuperação económica, promovendo, tam-
bém, comportamentos seguros”, advoga 
Alberto Costa. 

Célia Pinto e Emanuel Castro Lopes 
são proprietários do Pão Quente das 

Caldinhas e Sandopa.

“TODOS OS LARES 
DO MUNICÍPIO 

FORAM TESTADOS”

a câmara de santo tirso 
tem apoiado o comércio

primeiro plano
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As medidas da Câmara de Santo Tirso 
foram bem-recebidas pelo comércio e pe-
las empresas. José Maria tem o mesmo es-
tabelecimento há 20 anos em S. Tomé de 
Negrelos, o Café Pavões. Esteve fechado 
dois meses, durante o confinamento, perío-
do aproveitado para realizar obras. 

No regresso à normalidade, dentro do 
que é possível, José Maria relata que ain-
da sente a reserva dos clientes em voltar 
à rotina: “As pessoas ainda têm algum re-
ceio”, confessa. Nesse aspeto, a esplana-
da que instalou na via pública revelou-se 
uma mais-valia. “Entrei em contacto com a 
Câmara de Santo Tirso e avancei, porque 
acho que traz vantagens”, refere, acrescen-
tando: “Tinha quatro mesas. Agora, tenho 
sete, são mais 16 metros quadrados que 
posso ter de forma gratuita”.

Em situação semelhante estão os negó-
cios de Célia Pinto e Emanuel Castro Lopes, 
em Areias. O Pão Quente das Caldinhas e a 
Sandopa têm vários anos e são o negócio 

da família. Nunca fecharam, mas sentiram 
o peso da diminuição de clientes. “Notou-
-se, porque as despesas são exatamente 
as mesmas e as pessoas a circular são me-
nos”, explica Emanuel Castro Lopes. Rein-
ventar-se foi, assim, a única de forma de 
combater as dificuldades. “Soubemos da 
medida das esplanadas e fizemos o pedi-
do à Câmara de Santo Tirso para instalar a 
nossa, no jardim Pinto Leite”, aponta Célia 
Pinto. O sucesso tem sido notório e explica-
-se, por um lado, “porque os clientes sabem 
que existem todos os cuidados ao nível da 
segurança e também porque há muito que 
há vontade da população em dinamizar o 
jardim”, justifica.

“O comércio tem a ajuda da Câmara 
embora muitas vezes seja uma ajuda si-
lenciosa, que é o caso deste apoio da pu-
blicidade, que é um valor que deixamos de 
pagar”, refere Marco Silva, responsável de 
loja da Euronics. Instalada há cerca de um 
ano no centro de Santo Tirso, a loja reduziu 

António Machado, 
da AM Têxtil, tem o 

pagamento da renda do 
espaço na Fábrica de 

Santo Thyrso suspensa 

Paulo Almeida, da Pantir, usufrui de 
isenção de taxas de publicidade 

José Maria, proprietário 
do Café Pavões

horários, mas nunca fechou e Marco acredi-
ta que “as pessoas continuam com algum 
receio de entrar nas lojas de rua”. “Eu acho 
que a população fala em apoiar o comer-
cio local, mas não pensa isso, fala para ser 
bonito”, lamenta.

A usufruir do mesmo tipo de apoio es-
tá a Bricoaves. Fernando Gonçalves é um 
dos sócios-gerentes desta drogaria loca-
lizada em Vila das Aves, e considera que 
estes apoios da Câmara Municipal “ são 
bons”. “Eu até não pago muito, mas não 
podemos olhar só para nós, há quem pague 
bem mais que eu e com negócios que estão 
a render muito menos” refere. A Bricoaves 
é uma das exceções que, pelo setor de ati-
vidade em que trabalha, viu o negócio au-
mentar nos últimos meses. Fernando expli-
ca que “estando mais em casa as pessoas 
acabaram por fazer mais pequenas obras” 
mas acredita que não será por muito mais 
tempo. “Sabemos que não vai ser sempre 
assim, até por que as pessoas vão come-
çar a perder poder de compra”, assegura.

Quando o assunto são as rendas, o 
apoio da Câmara de Santo Tirso assume 
valores significativos, já que, em muitos ca-
sos, podem ascender aos 600 euros men-
sais. Os estabelecimentos comerciais insta-
lados em espaços do Município continuam 

isentos do pagamento até ao final do ano.
Caso esta medida não tivesse sido im-

plementada, António Machado garante que 
iria fechar portas: “Teria de entregar o es-
paço”. Com sede na Fábrica de Santo Thyr-
so, a AM Têxtil dedica-se ao comércio de 
tecidos e, inevitavelmente, sentiu os efeitos 
da pandemia. “Ficar isento da renda deu 
um impulso ao negócio. Foi, de facto, uma 
medida muito bem recebida”, reconhece 
António Machado, elogiando, ainda, o fac-
to da Câmara de Santo Tirso ter isentado 
o pagamento das licenças das esplanadas 
aos comerciantes. 

Com 17 lojas e 127 funcionários, a Pan-
tir criou, desde o início, recursos para com-
bater a crise. “Felizmente, não vivemos só 
de pão. Temos outros setores de ativida-
de e esta realidade ajudou-nos a comba-
ter as quebras que sentimos face à pande-
mia, explica Paulo Almeida, administrador 
da empresa, recordando que, para além da 
diminuição de clientes, deixaram de forne-
cer produtos a escolas e a outras empresas 
devido ao encerramento. 

A Pantir usufruiu de isenção de taxas 
de publicidade e de rendas o que, garan-
te Paulo Almeida, “foi uma ajuda”. Aliás, 
acrescenta, “tudo o que vier é bom nesta 
fase. É uma ajuda boa”.

“DEIXAR 
DE PAGAR 

A TAXA DE 
PUBLICIDADE
 É UM APOIO 

IMPORTANTE”

“SÃO MAIS 16 M2 
QUE POSSO TER 

DE FORMA GRATUITA”

5 mil idosos
acompanhados telefonicamente

404 famílias
com apoio alimentar

1077 pessoas
abrangidas pelo apoio alimentar

146 famílias
com apoio ao arrendamento

2 mil testes
em lares

5 Centros de Acolhimento 

com 300 camas

1 Hospital de Campanha

com 63 camas

512 mil€
de investimento em medidas 
de apoio social e económico

2 Centros de Rastreio

13 mil€ de rendas
de estabelecimentos comerciais  

não cobradas

Marco Silva, responsável  
de loja da Euronics

primeiro plano
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Joaquina e Jose Araújo têm, respetiva-
mente, 80 e 84 anos. Construíram casa na 
Travessa de Vilas Boas, em Vila das Aves, 
há mais de 40 anos. Quando chegaram, era 
tudo campo, com um caminho em terra. Nos 
anos 80, junto à casa, José Araújo fundou a 
fiação José Carneiro de Araújo e Filhos Lda 
onde, ainda hoje, trabalham cinco pessoas. 

É visivelmente satisfeito que explica que, 
desde abril, acabaram-se “as chatices com 

as manobras dos camiões”, bem como a ne-
cessidade de “fazer a rua de galochas”. Mas 
os incómodos causados pelos trabalhos de 
pavimentação da Travessa de Vilas Boas, 
executados pela Junta de Freguesia de Vila 
das Aves e financiados pela Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, valeram pelo resultado 
final. “Só tenho a agradecer por esta obra”, 
reconhece José Araújo.

Já Luís Coelho, 80 anos, é morador, há 
cerca de 45 anos, na Travessa de Fontis-
cos, na União de Freguesias de Santo Tir-
so, Couto, (Santa Cristina e São Miguel) 
e Burgães, outra das ruas recentemente 
pavimentadas. Confessa que quando a fi-
lha lhe disse que iam pavimentar a rua, 
não acreditou: “Eu só acreditava depois de 
ver”. E gostou do que viu: “Agora, sim, es-
tá impecável”. 

A grande inclinação da Travessa de Fon-
tiscos fazia com que Luís Coelho passasse 
grande parte do inverno a compor o cami-
nho com saibro. Garante que era um incó-
modo muito grande, salientando que “não 
faziam entregas à porta” por causa do es-
tado da rua e “nem mesmo as ambulâncias 
conseguiam passar”. Agora, com a inter-
venção, os problemas ficaram resolvidos.

Joaquina e José Araújo vivem 
na Travessa de Vilas Boas, em 
Vila das Aves, já pavimentada

Luís Coelho, morador na 
Travessa de Fontisco, está 
satisfeito com a intervenção 

Rua Nossa Senhora da Conceição MONTE CÓRDOVA

PLANO DE 
dois milhões
para acabar 
com ruas em terra

DESDE O INÍCIO DO ANO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO 
TEM EM MARCHA UM PLANO DE PAVIMENTAÇÕES PARA ACABAR 
COM RUAS EM TERRA. 
AS INTERVENÇÕES VÃO ABRANGER TODAS AS 14 FREGUESIAS 
DO CONCELHO, NUMA EXTENSÃO DE 20 QUILÓMETROS. NO TOTAL, 
60 RUAS ESTÃO JÁ CONCLUÍDAS E 18 ESTÃO EM EXECUÇÃO.

primeiro plano
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PLANO PARA AS 14 FREGUESIAS
Os exemplos das obras na Travessa de Vilas Boas e na 

Travessa de Fontiscos são dois, entre 60. O Plano Munici-
pal de Pavimentação de Ruas em Terra da Câmara de San-
to Tirso abrange as 14 freguesias do concelho, num total 
de 20 quilómetros de extensão. “Assumimos o compromis-
so de acabar com as ruas em terra em todo o Município e, 
para isso, temos previsto um investimento de dois milhões 
de euros”, explica o presidente da autarquia, Alberto Costa,

Atualmente, há 60 novas ruas pavimentadas, um pouco 
por todo o concelho e 18 com trabalhos a decorrer. As obras, 
que visam melhorar a mobilidade da população e aumentar 
a qualidade de vida do Município, são financiadas pela Câ-
mara de Santo Tirso e executadas pelas juntas de freguesia. 

Segundo Alberto Costa, o plano em curso “resultou do diá-
logo estabelecido com todos os presidentes de junta”, por 
forma a que as intervenções “resolvessem os problemas 
identificados localmente de forma efetiva”. 

“Muitas das intervenções agora concretizadas, ou em 
vias de conclusão, são reivindicações antigas, que vão ter 
um grande impacto na melhoria da mobilidade da popula-
ção”, assinala o presidente da Câmara de Santo Tirso, sub-
linhando que, apesar de muitas vezes as intervenções se-
rem de pequena extensão, “o impacto que têm na vida das 
pessoas que moram nas ruas intervencionadas é enorme”. 
O plano está em curso, estando outras obras previstas ini-
ciarem-se em breve. 

OBRAS CONCLUÍDAS E EM EXECUÇÃO
Em Agrela, foram intervencionadas a Rua Padre Damião, Rua 

de Pantanas, Rua da Mina e parte da Rua de Nossa Senhora da 
Guia. Já em Água Longa, estão pavimentadas a Rua do Outeiro, 
Rua de S. Roque, Travessa de Nossa Senhora do Rosário e um 
troço da Rua do Barreiro. 

Em Além Rio – União de Freguesias de Areias, Sequeirô, La-
ma e Palmeira –, as intervenções já abrangeram a Rua da In-
dústria, Rua de Fial, Rua de Gondarim, Rua de S. José e a Tra-
vessa de Monte Saltos. Estão a ser executadas as intervenções 
na Calçada de São Martinho, Rua de S. Martinho, Rua de Ser-
gidos e Travessa de S. Martinho.

Em Rebordões, estão concluídas as intervenções numa tra-
vessa da Rua dos Moinhos e na Travessa Padre Manuel Gon-
çalves e estão em execução a Rua do Rio Ave e a Rua do Rosal. 
Na freguesia de Monte Córdova, está pavimentada a segunda 
fase da Rua de Nossa Senhora da Assunção e a Travessa do 
Monte, está ainda a iniciar a intervenção da primeira fase da 
Rua de Barreiros. 

Na Reguenga, está concluída a primeira fase da Rua de Ta-
lhós, assim como a Rua das Agrinhas, Rua dos Bragas, Rua Pa-
dre Miguel Sanches e Travessa de Nossa Senhora da Concei-
ção em Roriz, estando ainda em andamento as intervenções 
na Rua Alto da Bandeira, Travessa nº1, Travessa nº2 e parte 
da Rua da Serrinha.

Já em São Tomé de Negrelos, estão pavimentadas a Rua da 
Bela Vista, Rua da Devesa, Rua da Encosta, Rua de Ginjo, Rua 
da Fábrica de Papel, Rua do Registo Civil, Rua do Santíssimo 
Sacramento, Rua Visconde Vilarinho de S. Romão, Travessa das 
Mimosas, Travessa do Registo Civil e ainda parte da Rua Eng. 
Luís G. Alves Ribeiro.

Rua de S. José  
UNIÃO DE FREGUESIAS DE AREIAS, SEQUEIRÔ, LAMA E PALMEIRARua de Pantanas AGRELA

Rua do Barreiro ÁGUA LONGA

Rua do Santíssimo Sacramento S. TOMÉ DE NEGRELOS

Rua da Fontinha VILARINHO

Rua da Aldeia Nova 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTO TIRSO, 
COUTO (STA. CRISTINA E S. MIGUEL) E BURGÃESRua dos Moinhos REBORDÕES
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Na União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa Cris-
tina, São Miguel) e Burgães, foram já intervencionadas a 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 Fontaná-
rio, Viela de Fontiscos. Estão ainda a avançar as pavimenta-
ções na Rua Montalvão Machado, Rua das Quintas, Travessa 
das Quintas e Travessa da Ramada.

Em Vilarinho, estão finalizadas as intervenções num tro-
ço da Calçada Carvalho do Monte, Rua da Fontinha, Rua de 
Quintão aos Carvalhos da Lamela, Rua de S. Silvestre e Tra-
vessa Carvalhos do Monte. No terreno está a intervenção 
da Rua do Clipal.

Estão concluídas, em Vila das Aves, as intervenções na 
Calçada dos Aves, Rua Nossa Senhora de Fátima, Traves-
sa 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 e está em execução 
a Rua das Magnólias.

Terminadas estão, também, algumas intervenções em Vi-
la Nova do Campo, nomeadamente na Rua do Loteamento 
do Couço, travessa da Rua de Valverde e Travessa dos Bar-
rosos, a iniciar execução está a Rua do Marão.

Jorge Gomes
União de Freguesias de  
Santo Tirso, Couto (Sta. Cristina 
e S. Miguel) e Burgães

“Felizmente, o 
presidente da Câmara 
de Santo Tirso 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”. 

Marco Cunha
Junta de Freguesia de Vila 
Nova do Campo

“Esta medida inovadora 
reveste-se de uma 
enorme importância. 
Dá autonomia para 
que, em cada freguesia, 
sejam realizados 
investimentos 
adequados às 
necessidades reais e 
permite realizar, com o 
mesmo dinheiro, mais 
investimento” 

Andreia Correia
Junta de Freguesia  
de Monte Córdova

“Nos tempos de 
hoje, terminar com 
os caminhos de terra 
batida é fundamental, 
porque vamos oferecer 
à nossa população 
conforto e dignidade”.

Eurico Tavares 
União de Freguesias de Areias, 
Sequeirô, Lama e Palmeira

“Mais investimento 
em melhores 
acessibilidades para 
Além Rio facilita a 
mobilidade, melhora a 
circulação do tráfego 
rodoviário e promove 
melhor qualidade de 
vida aos cidadãos”. 

Márcio Pinho
Junta de Freguesia  
de Reguenga

“As intervenções nas 
ruas em terra são uma 
mais-valia para os mu-
nícipes, pois visam criar 
melhores condições de 
mobilidade”. 

Luciano Gomes
União de Freguesias de S. 
Tiago da Carreira e Refojos  
de Riba de Ave

“Em 2021, as ruas 
em terra na União de 
Freguesias de Carreira 
e Refojos vão pertencer 
ao passado”.  

José Pacheco
Junta de Freguesia  
de Água Longa

“As pavimentações das 
ruas em terra são obras 
essenciais e plenamente 
merecidas, uma vez que 
vão proporcionar maior 
conforto e melhorar as 
condições de vida dos 
cidadãos” 

Joaquim Faria
Junta de Freguesia de Vila 
das Aves

“Esta parceria 
estratégica entre a 
Câmara e as Juntas é 
muito importante para 
o desenvolvimento da 
freguesia. São obras 
estruturantes que estão 
já a ter um grande 
impacto na melhoria 
da mobilidade da 
população”.  

Roberto Figueiredo
Junta de Freguesia  
de S. Tomé Negrelos

“As ruas em terra 
(bem como os 
acessos), sempre 
foram o calcanhar de 
Aquiles da nossa vila. 
Estamos fortemente 
empenhados, a Junta de 
Freguesia e a Câmara 
de Santo Tirso, em 
suprimir esta lacuna que 
teimou em persistir ao 
longo dos anos”. 

Moisés Andrade
Junta de Freguesia de Roriz

“Estas obras só são 
possíveis devido ao 
esforço financeiro 
do Município de 
Santo Tirso, o que 
permite investir em 
benefício das pessoas 
e do território, criando 
melhores condições 
para a circulação”.  

Lurdes Santos
União de Freguesias  
de Lamelas e Guimarei

Uma das mais-valias 
de acabar com as ruas 
em terra prende-se, 
naturalmente, com o 
facto de, a partir de 
agora, ser mais fácil 
comunicar em Lamelas 
e Guimarei”. 

Jorge Faria
Junta de Freguesia de Vilarinho

“Trata-se de uma 
questão de justiça 
social. É especialmente 
relevante para 
Vilarinho, uma vez que 
temos uma freguesia 
dispersa. Questões 
como estas acabam por 
ser difíceis de resolver”. 

Paulo Bento
Junta de Freguesia de Agrela

“A pavimentação de ruas 
em terra é uma medida 
muito importante, uma 
vez que vai melhorar 
mobilidade da popula-
ção e contribuir para 
aumentar a qualidade 
de vida, nomeadamente 
na freguesia de Agrela”. 

Elsa Mota 
Junta de Freguesia  
de Rebordões

“Há todo um benefício 
que decorre destas “pe-
quenas” grandes obras 
para a população. Estas 
obras não são luxos, 
mas sim obras úteis e ne-
cessárias para melhorar 
a qualidade de vida das 
pessoas, que são a nossa 
grande prioridade”.   

Rua de Talhós REGUENGA
Travessa da Rua José Narciso Machado Guimarães 
VILA DAS AVES

Travessa Nossa Senhora da Conceição RORIZ

Rua do Loteamento do Couço VILA NOVA DO CAMPO
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Criar condições favoráveis para a ex-
pansão do tecido empresarial do Municí-
pio é um objetivo claro da autarquia que 
tem implementado várias políticas, não 
só com o objetivo de captar novas em-
presas, mas também de apoiar as empre-
sas já instaladas. As mais-valias conce-
didas pela Câmara Municipal, ao nível de 
impostos, taxas e licenças, a requalif ica-
ção de zonas empresariais e as políticas 
de proximidade com os empresários têm 
contribuído para chamar à atenção de in-
vestidores e reforçar a posição de Santo 
Tirso na Área Metropolitana do Porto e no 
norte do país.

Como resultado, tem-se verif icado um 
aumento no número de empresas que es-
colhem Santo Tirso para se instalar e que 
contribuem, assim, para a diversificação 
das áreas de negócio, o desenvolvimento 
e competitividade do Município, bem co-
mo para a criação de postos de trabalho.

O QUE É UM PIM?

Destinado a empresas que pretendam instalar-se no Município de Santo Tirso e àquelas que, 
estando instaladas, apresentem projetos de expansão, o estatuto de Projeto de Interesse Muni-
cipal atribuído pela Câmara de Santo Tirso permite obter reduções em licenças municipais, taxa 
municipal de urbanização, derrama, IMT e IMI.

O DINAMISMO ECONÓMICO DE SANTO TIRSO 
TEM-SE CONSOLIDADO DE ANO PARA ANO. 
A COMPETÊNCIA E O EMPREENDEDORISMO 
DOS DIVERSOS AGENTES E OS INCENTIVOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL A NOVOS INVESTIMENTOS 
TÊM AJUDADO SANTO TIRSO A DESTACAR-SE 
NO PLANO EMPRESARIAL

investimento
CONTINUA 
A CRESCER

Projetos de Interesse Municipal 
levaram à criação de

1306 
postos de trabalho

Mais de

50 
Projetos de Interesse 
Municipal deliberados 
e em acompanhamento

14 
fábricas estão 
a ser recuperadas

365 
milhões de euros de investimento 
feito por empresas PIM 
(Projeto de Interesse Municipal)

primeiro plano
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Com 48 mil metros quadrados, es-
tá instalado em Santo Tirso o maior 
entreposto do LIDL em Portugal. A ca-
deia alemã de supermercados deslo-
cou o centro de distribuição e logís-
tica e o armazém de congelados, que 
até agora funcionou em Famalicão, 
para Santo Tirso, num investimento 
de 70 milhões de euros. 

Concluído o investimento, a em-
presa que até então era responsável 
pelo abastecimento de cerca de 70 
lojas, passará a ter capacidade para 
abastecer mais de 100. O novo entre-
posto do LIDL está localizado locali-
zado na Zona Empresarial da Ermida. 

No terreno contíguo, também pertencen-
te à antiga Fábrica do Arco, está já a nas-
cer a maior cadeia mundial de restaurantes 
de fast food. Com cerca de 68 milhões de 
clientes por dia em 119 países, a McDon-
ald’s já está a instalar-se em Santo Tirso. 

Este é um importante investimento para 
Santo Tirso que se irá juntar a outros, uma 
vez que todo o espaço anteriormente ocu-
pado pela Fábrica do Arco está a ser alvo 
de reconversão. Após a falência da empre-
sa, as antigas instalações da Fábrica foram 
adquiridas pela Rota Própria, num investi-
mento de 4,5 milhões de euros. Com uma 
área total de 100 mil metros quadrados, a 
reconversão passa pela criação de valên-
cias dedicadas a comércio, serviços, habi-
tação e equipamentos. A Rota Própria prevê 
que, no total, o investimento dos diferentes 
agentes privados que ali se irão fixar ascen-
derá a 40 milhões de euros e criará mais 
de 500 postos de trabalho.

Foi o primeiro passo para a criação 
de uma nova centralidade no espaço 
que durante décadas integrou a reali-
dade de muitos trabalhadores do con-
celho: a Fábrica do Arco. A cadeia de 
supermercados espanhola escolheu 
Santo Tirso para abrir a sua 13ª loja 
no nosso país, inaugurada em junho.

A nova loja vem validar a estraté-
gia definida pela Câmara, de capta-
ção de investimento e permitiu a cria-
ção de 60 novos postos de trabalho 

efetivos, um número que a Mercado-
na estima que possa vir a crescer no 
curto prazo.

Fundada em 1977 pelo Grupo Cár-
nicas Roig, atualmente possui 1635 lo-
jas em toda a Espanha e 10 em Portu-
gal, e uma equipa de 90.000 pessoas 
orientadas para a excelência, 900 das 
quais de Portugal. Em Santo Tirso, 
a loja conta com uma superfície de 
vendas de 1900m2 e 170 lugares de 
estacionamento.

A multinacional brasileira comprou um 
lote de 10 hectares na Zona Empresarial da 
Ermida, num investimento de 15 milhões 
de euros e concluiu a criação de um novo 

estabelecimento industrial em Santo Tirso 
que usa recursos financeiros dos programas: 
compete 2020; Portugal 2020; e do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional. 

Responsável pela produção de muitos 
dos motores elétricos usados em grandes in-
dústrias mundiais, como a petroquímica (Pe-
trogal e a Repsol) e a papeleira, tem também 
mais de 600 motores instalados na maior 
máquina de papel do mundo, do grupo Na-
vigator, a funcionar em Setúbal. Com filiais 
em 29 países e fábricas em 12, produz prati-
camente tudo o que necessita, até as tintas 
e vernizes que usa nos seus motores. De-
tém hoje duas unidades em território nacio-
nal, que produzem anualmente cerca de 10 
mil motores, canalizados para vários países. 

A WEGeuro atingiu um volume de ne-
gócios superior a 50 milhões de euros em 
2017, e deste valor, cerca de 43 milhões de 
euros foram de exportações. 

A marca detida pela Iberking foi a 
primeira cadeia de fastfood a instalar-
-se em Santo Tirso. Inauguradas em 
dezembro de 2018, as novas instala-
ções da norte-americana Burger King 
ficaram instaladas Rua das Rãs, entre 
a Central de Camionagem e a rotun-
da Timor Lorosae. O grupo, que tem 

apostado na expansão de norte a sul 
do país, investiu em Santo Tirso um 
milhão de euros. Paralelamente aos 
investimentos, o Burger King tem vin-
do a implementar um Plano de Sus-
tentabilidade com o objetivo de criar 
alternativas para reduzir o impacto do 
plástico nos seus restaurantes.

LIDL

MERCADONA

WEG

MCDONALD’S
BURGER KING
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Com um conceito inovador, a reabilita-
ção desta quinta tem como objetivo trans-
formá-la numa unidade de negócio de 
Turismo Rural com Alojamento Local. O in-
vestimento, de 1,8 milhões de euros, prevê 
a disponibilização de uma área de forma-
ção em cozinha regional, hortas de cultivo 
à disposição dos hóspedes, piscina e spa. 
O projeto pretende ainda implementar tours 
turísticos a áreas de reconhecido interes-
se no concelho. A decorrer estão, ainda, as 
obras numa nova parcela de terreno, que 
irá permitir ampliar o projeto e criar uma 
horta pedagógica e um pomar.

PAIVA & MACHADO, LDA – QUINTA DE SILVALDE

REINHARD 
KLESSINGER
ROUND AND 
ABOUT
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170 MILHÕES 
APROVADOS EM 2019

No total, são 170 milhões de euros de in-
vestimento privado aprovado até ao final 
de 2019, divididos entre os Programas 
Compete 2020, Norte 2020 e PDR 2020. 
Os 219 projetos de investimento de em-
presas de Santo Tirso aprovados são o re-
flexo do crescimento e consolidação dos 
vários setores que conferem ao Municí-
pio o dinamismo económico pelo qual é 
reconhecido. 

A maior fatia, 115 milhões de euros, dos 
quais 50 milhões são financiados e dis-
tribuídos por 40 projetos, destinam-se 
ao Compete 2020. Já no âmbito do Norte 
2020, focado no apoio à competitividade 
das micro, pequenas e médias empresas, 
são 131 os projetos privados de Santo Tir-
so já aprovados, com um investimento 
total de 53 milhões e um financiamento 
de 25 milhões. Já no setor agroalimentar 
são 48 investimentos aprovados no âm-
bito do PDR 2020 (Programa de Desen-
volvimento Rural), e que totalizam um in-
vestimento de 2,7 milhões de euros, com 
um financiamento superior a 1,5 milhões.
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O CONCURSO PÚBLICO PARA O ARRANQUE 
DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO VERDEAL, 
NA FREGUESIA DE VILA DAS AVES, ESTÁ 
A DECORRER. 
NO MÁXIMO, NO INÍCIO DO PRÓXIMO ANO, 
AS OBRAS PARA A SUA CONCRETIZAÇÃO 
ESTARÃO NO TERRENO, CUMPRINDO, ASSIM, 
UMA VELHA ASPIRAÇÃO DA POPULAÇÃO E 
DANDO CORPO A UM DOS COMPROMISSOS 
ASSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO TIRSO. 
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OBRA PRONTA 
PARA ARRANCAR 
no terreno

projetos
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A história da Quinta do Verdeal, em Vila 
das Aves, é conhecida de toda a população 
e um dos seus anseios mais antigos passa 
por ver nascer naquele espaço um parque. 
Adquirido pela Câmara Municipal de Santo 
Tirso nos anos 90, o terreno situa-se num 
dos extremos da freguesia, com vista pri-
vilegiada para o rio Vizela e ligação à es-
tação de caminhos de ferro e à antiga Fá-
brica do Rio Vizela.

Em 1997, chegaria mesmo a ser apre-
sentado um projeto para o futuro Parque 
do Verdeal, mas acabou por não sair do 
papel. O “sonho” de criar uma zona verde 
que pudesse ser utilizada pela população 
manteve-se e 20 anos depois, já em 2017, 
ganhou um novo fôlego. 

Adaptar o projeto à nova realidade pas-
sou a ser um dos desafios e, para isso, a 
Câmara Municipal de Santo Tirso chamou a 
população a participar na discussão. Numa 
sessão pública que decorreu na freguesia 
de Vila das Aves, em julho de 2017, foi da-
do o pontapé de partida para a realização 
dos estudos prévios, que serviram de base 
ao desenvolvimento do projeto.

Dado tratar-se, por um lado, de uma 
obra complexa e, por outro, muito ansiada 
pela população, a Câmara de Santo Tirso 
“entendeu que aquela sessão pública seria 
importante, para que fossem apresentadas 
as ideias que estavam a ser pensadas e pa-
ra perceber qual a visão que a população 
tinha para o espaço”, recorda o presidente 
da autarquia, Alberto Costa.

 Se dúvidas existissem 
de que, efetivamente, 

estamos a avançar 
com um compromisso 
que assumimos com a 

população, dissipou-se 
no dia em que a abertura 

do concurso público foi 
publicada em Diário da 

República 

LIGAÇÃO: DUAS FREGUESIAS
O caminho até à conclusão do processo 

incluiu a o envolvimento de várias entida-
des. A área de intervenção do novo par-
que foi alargada para um total de 43 500 
metros quadrados e, seguindo a linha de 
outros projetos levados a cabo pelo Muni-
cípio de Santo Tirso, apostou no desenvol-
vimento sustentável.

De entre os vários detalhes que incluí-
ram o novo projeto, o mais significativo 
passou por desenvolver um parque que 
unisse as freguesias de Vila das Aves e S. 
Tomé de Negrelos. “São duas margens do 
mesmo rio com muito potencial e perce-
bemos que seria uma mais-valia para as 
populações de ambas as freguesias se o 

parque estabelecesse uma ligação entre 
elas”, explica o presidente da Câmara de 
Santo Tirso.

Ao terreno que se estende da estação 
de comboios até ao rio Vizela, do lado de 
Vila das Aves, juntou-se, assim, o da mar-
gem esquerda, em S. Tomé de Negrelos en-
tre a Rua do Espírito Santo e o rio.

A CANDIDATURA A FUNDOS 
COMUNITÁRIOS 

Durante os anos de 2018 e 2019, o pro-
jeto foi sendo desenvolvido, delineando to-
dos os detalhes para a concretização do 
parque. “Nós quisemos assegurar que es-
távamos a pôr no terreno um projeto de 

qualidade, com benefícios reais para a po-
pulação”, alude Alberto Costa. Com o proje-
to concluído, avançaram os procedimentos 
administrativos para execução. Primeiro a 
candidatura a fundos comunitários, depois 
a abertura de concurso público.  

Em novembro de 2019, era apresenta-
da a candidatura para garantir que do in-
vestimento de 1,9 milhões de euros, cerca 
de 700 mil eram financiados por fundos 
comunitários, nomeadamente pelo Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU). 

Com a candidatura aprovada, avançou 
o concurso público, lançado em julho de 
2020, para a execução da empreitada. “Se 
dúvidas existissem de que estamos, efeti-
vamente, a avançar com um compromisso 
que assumimos com a população, dissi-
pou-se no dia em que a abertura do con-
curso público foi publicada em Diário da 
República”, destaca Alberto Costa.

Mas os avanços vão já mais além. Tam-
bém em julho, a Câmara Municipal de San-
to Tirso assinou um protocolo com a Agên-
cia Portuguesa do Ambiente (APA) com 
vista ao financiamento da obra pelo Fun-
do Ambiental, no valor de 475 mil euros. 

O espaço tornar-se-á “mais um pulmão 
verde” no Município, que contribuirá para 
“o aumento da qualidade de vida não só 
de quem cá vive mas também de quem nos 
visita”, acredita o presidente da Câmara de 
Santo Tirso. 

Planta do projeto 
do novo Parque do 
Verdeal

A SABER

A construção do Parque do Verdeal tem como objetivo conceber 
uma estrutura verde de acesso público, multiusos, que funciona 
de forma diversa e inclusiva. Paralelamente, pretende-se promover 
a conectividade natural e social, estimular a biodiversidade local 
pela preservação e plantação de núcleos de árvores resilientes e 
inspiradores para boas práticas de gestão florestal e estimular a 
requalificação urbana nas interfaces do parque.

Do projeto fazem parte a criação de passeios pedonais e cicláveis 
e espaços multiusos, assim como a criação de largos com espaços 
para os visitantes se sentarem e uma ponte-passadiço que facili-
tará a junção dos dois lados do rio.

A intervenção no Verdeal deverá começar ainda este ano, caso os 
procedimentos administrativos decorram de acordo com o previsto.

projetos
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SÃO VÁRIAS AS OBRAS DE QUE A FREGUESIA 
DE S. TOMÉ TEM BENEFICIADO. UMA DAS 
MAIORES, PELA REVOLUÇÃO URBANÍSTICA QUE 
IRÁ PROVOCAR, ESTÁ NO TERRENO. 
 
MAS O QUE PENSAM OS NEGRELENSES SOBRE 
O ASSUNTO? AS VANTAGENS DA CRIAÇÃO DE 
UM NOVO ACESSO, PASSEIOS E CICLOVIAS, 
PARA ALÉM DA REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA, 
PARECEM EVIDENTES PARA TODOS. 

A freguesia de S. Tomé de Negrelos tem 
vindo a sofrer uma verdadeira revolução ur-
banística, com a realização de diferentes 
obras promovidas pela Câmara Municipal 
de Santo Tirso. No terreno, a mais recen-
te intervenção irá dotar a freguesia de um 
novo acesso e requalificação das ruas José 
Luís de Andrade, Giestal e Moinho do Paço.

De visita às obras, o presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, salientou a “profunda transformação” 
que está em curso e deixou claro tratar-se 
de um investimento “estruturante”. “Foi um 
projeto que demorou a desenvolver, tendo 
em conta a complexidade da obra, mas que 
terá um grande impacto na população de 
S. Tomé de Negrelos e das freguesias vizi-
nhas”, explicou. 

Com a rotunda do Barreiro concluída e o 
trânsito a circular com maior fluidez, entrar 

e sair da freguesia de S. Tomé de Negrelos 
deixou de significar filas infindáveis e ele-
vadas doses de paciência para aguentar o 
trânsito das horas de ponta. A intervenção 
veio resolver um problema antigo que fazia 
do entroncamento um dos pontos vermelhos 
da Estada Nacional 105 e o desenvolvimento 
da freguesia sobe, agora, para um outro pa-
tamar com a criação do novo acesso.

Chegar ao centro da freguesia para dei-
xar as crianças nas escolas de S. Tomé de 
Negrelos e da Ponte será uma tarefa bem 
mais tranquila assim que a intervenção que 
está em curso estiver concluída, e quem 
o garante são os próprios negrelenses. “O 
que está a ser construído fazia muita fal-
ta”, apressa-se a explicar Florinda Araújo, 
realçando, sobretudo, a “segurança que irá 
trazer para os peões e para quem vem pa-
ra a escola”.

REVOLUÇÃO 
URBANÍSTICA  
em s. tomé de negrelos

projetos
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“UMA NECESSIDADE”
A caminho de casa, vinda da farmácia, 

Florinda Araújo não se coíbe de reconhe-
cer: “Quando a rua nova estiver pronta, se-
rá muito melhor”. A certeza desta negre-
lense baseia-se no facto de a intervenção 
estar a ser feita de modo a privilegiar os 
peões e os modos de circulação suaves. 
Inserida no Plano Municipal de Mobilidade 
Sustentável da Câmara de Santo Tirso, o 
projeto envolve a construção de passeios, 
ciclovias e a colocação de árvores em de-
terminados locais.

O investimento ronda 1,5 milhões de eu-
ros e inclui a criação de um novo arrua-
mento, desde a Rua D. Maria II até à Rua 
José Luís de Andrade, que irá libertar a Rua 
do Giestal da grande afluência de trânsito.

Já junto ao Centro Escolar, está prevista 
a construção de um passeio com, pelo me-
nos, 1,60 metros de largura e uma ciclovia. 
“Aqui, era sempre uma confusão por causa 
do trânsito e acho que vai ser muito bom”, 
continua Florinda Araújo. 

A passar ali perto, Manuel Martins con-
fidencia que, desde que a escola foi criada, 
“o novo acesso passou a ser uma necessi-
dade, porque o movimento ao início e ao 
final do dia é muito intenso”. Trata-se, de-
fende, “de segurança para quem circula e 
para as próprias crianças”.

Sérgio Dias, que tem um negócio bem 
no centro da praça acredita que a interven-
ção “vai ter muitas vantagens”, especial-
mente, realça, “a nível pedestre e de ciclo-
vias”. “Acho que vai ajudar a que venham 
mais pessoas para o centro da freguesia”, 
refere esperançoso de que o impacto se 
reflita, também, em melhorias para o seu 
negócio.

Florinda Araújo

Manuel Martins

Rui Machado

Sérgio Dias

“TEMOS ZONAS BONITAS  
PARA VISITAR”

Se há pessoa que já salientou os be-
nefícios que as várias requalificações têm 
significado para S. Tomé de Negrelos é o 
próprio presidente da Junta de Freguesia. 
Para Roberto Figueiredo, o novo acesso 
“complementa um conjunto de obras já 
executadas”, mostrando-se convicto “que 
irão permitir que se desenvolva e aumente 
a fixação da população”. A verdade é que a 
certeza do presidente da Junta de Freguesia 
de S. Tomé de Negrelos é comum à de Ma-
nuel Martins que, para além de confessar 
que “o investimento é sempre bem-vindo”, 
acrescenta que “apesar de S. Tomé ter esta-
do parado durante muitos anos, felizmente 
têm-se visto melhorias ultimamente”. 

“Tem tido um bom desenvolvimento. Acho 
que as pessoas estão contentes”, aponta Rui 
Machado. Sobre a criação do novo acesso 
que está a ser levada a cabo, salienta so-
bretudo as melhorias que irão trazer para 
a zona das escolas. “Já tivemos problemas, 
inclusivamente alguns acidentes, e, por is-
so, era uma obra necessária, até porque vai 
melhorar a circulação dos transportes públi-
cos”, defende.

Sobre o desenvolvimento da vila, a cer-
teza é única: “Temos zonas bonitas para vi-
sitar e isto vai dar mais alento para que seja 
possível virem conhecê-las”

A obra é cofinanciada pelo Norte 2020 em 
848 mil euros e tem um prazo de execução 
de um ano.

Ainda em 2017, arrancou a requalifica-
ção da Ponte do Espírito Santo, que liga 
as freguesias de S. Tomé de Negrelos a Vi-
la das Aves e as duas margens do rio Vize-
la. A estrutura, que era percorrida, diaria-
mente, por centenas de carros era estreita 
e sem condições para garantir a segurança 
de peões e automobilistas. O investimento 
de cerca de 300 mil euros foi inaugurado 

no mesmo ano e revelou uma “nova” ponte 
com um tabuleiro alargado. A intervenção 
permitiu a substituição do tabuleiro exis-
tente por uma estrutura de betão armado 
e a ponte foi aumentada em dois metros, 
passando para 5,70 metros de faixa de ro-
dagem nos dois sentidos e sendo dotada 
de um passeio para peões com largura de 
1,90 metros.

Pôs fim aos problemas de circulação no 
entroncamento da EN105, em S. Tomé de 
Negrelos e veio assegurar uma maior se-
gurança a todos os que utilizam a via dia-
riamente. A reformulação do Nó do Barreiro 
implicou um investimento de um milhão de 
euros e incluiu a requalificação da Rua do 
Espírito Santo, orçada em 226 mil euros. 
No Barreiro, a obra envolveu negociações 
de parcelas de terreno e culminou com a 

construção de uma rotunda, a requalifica-
ção de arruamentos e intervenções ao nível 
da zona de circulação pedonal, rede de dre-
nagem de águas pluviais e iluminação. Já 
no que diz respeito à Rua do Espírito San-
to, que irá ter um acesso direto ao futu-
ro parque do Verdeal, foi dotada de novas 
zonas de estacionamento, viu reforçada a 
iluminação pública e melhorada a rede de 
águas pluviais. 

O que está a ser construído 
fazia muita falta, porque 
vai aumentar a segurança 
dos peões e para quem vem 
para a escola. 

Este novo acesso passou 
a ser uma necessidade, 
porque o movimento ao 
início e ao final do dia é 
muito intenso. 

“[Esta obra] vai ajudar a que 
venham mais pessoas para o 
centro da freguesia. 

PONTE DO ESPÍRITO SANTO

RUA DO ESPÍRITO SANTO E BARREIRO

projetos
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A requalificação da rede viária do con-
celho de Santo Tirso tem sido uma das 
grandes prioridades do mandato, nomea-
damente no que diz respeito à beneficia-
ção das vias Municipais.  Em causa está 
um valor global de 1,5 milhões que a Câma-
ra está a investir num plano de requalifica-
ção de estradas e caminhos municipais. A 
EM 310, entre a Rotunda do Operário Têx-
til e o Polidesportivo da Lama é um des-
ses exemplos.

É um dos investimentos que a Câma-
ra Municipal de Santo Tirso tem previsto 
na área da requalificação de estradas e 

caminhos municipais. Os trabalhos de be-
neficiação da EM 510, entre a Rotunda do 
Operário Têxtil e o Polidesportivo da La-
ma, já estão no terreno, naquele que é um 
investimento de cerca de 370 mil euros. 

“A requalificação da rede viária do con-
celho é uma prioridade da autarquia e es-
tamos, por isso, a pôr em marcha um pla-
no alargado de 1,5 milhões de euros, para 
intervenções nos caminhos e estradas mu-
nicipais”, explica o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa.

A intervenção que na União de Fregue-
sias de Areias, Sequeirô, Lama e Palmeira, 

é uma obra importante, numa estrada que 
evidenciava já grande desgaste do piso, 
demonstrando que a Câmara não inves-
te na cidade, mas também está atenta às 
freguesias.

Para além do novo pavimento, a inter-
venção na Rua Dr. Eduardo Lima Carnei-
ro, entre a Rotunda do Operário Têxtil e 
o Polidesportivo da Lama, numa extensão 
de 1,6 quilómetros, prevê ainda a recons-
trução de muros de suporte, a construção 
de infraestruturas de drenagem de águas 
pluviais, e a colocação de nova sinalização 
vertical e horizontal.

requalificação da 
estrada municipal 310
EM CURSO

Para uma maior proximidade com a população,  
a Câmara Municipal de Santo Tirso tem vindo  
a apostar na divulgação da informação nas redes 
sociais, desde o Facebook, ao Youtube, até  
à maior rede social de fotografias: o Instagram.

agora, não tem como dizer que não sabe  
o que andamos a fazer e a planear para santo tirso! 
 
siga-nos e faça-nos chegar as suas sugestões.

cm–stirso.pt

/cmsantotirso

municipio–de–santo–tirso

c/municipiosantotirso

ESTÁ PRESENTE NAS
REDES SOCIAIS

O MUNICÍPIO
DE SANTO TIRSO
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MICAEL, MARTA E KIKA SÃO APENAS 
ALGUNS DOS NOMES DAS DEZENAS 
DE VOLUNTÁRIOS QUE AJUDARAM 
QUEM MAIS PRECISAVA, DURANTE O 
ISOLAMENTO SOCIAL IMPOSTO PELA 
COVID-19. EM MOMENTOS DE CRISE, 
SANTO TIRSO DEU PROVAS DE QUE SE 
SABE UNIR EM TORNO DE BOAS CAUSAS. 

solidariedade
em tempos de crise

território
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Quando a questão é o que leva algu-
mas pessoas a apoiar outras durante uma 
pandemia em que as incertezas acerca do 
vírus são tantas, a resposta esboça-se en-
tre a vontade de assegurar que ninguém 
fique sozinho. O medo é atirado para trás 
das costas em nome de um bem maior e 
surge uma corrente de apoio: ser solidá-
rio com quem mais precisa é o único foco.

Com o mês de março chegaram os pri-
meiros casos de Covid-19 a Portugal e, com 
o vírus, uma nova realidade à qual todos 
tiveram que se adaptar. Nesse mesmo mês, 
a Câmara Municipal de Santo Tirso lançou 
uma campanha para procurar voluntários. 
O isolamento social a que os diversos gru-
pos de risco se viram obrigados, em espe-
cial a população mais idosa, levou a uma 
ação concertada para diminuir os efeitos 
do novo coronavírus e garantir uma res-
posta mais imediata. Assegurar que o 
isolamento profilático não significaria a 

ausência de cuidados e auxílio a quem 
mais precisa foi o grande objetivo. Colocar 
pessoas “consideradas menos vulneráveis 
à doença a fazer compras essenciais, ir à 
farmácia, aos correios ou resolver ques-
tões de primeira necessidade, prestando, 
assim, apoio a quem não pode e não de-
ve sair de casa” passou a ser fulcral, co-
mo defendeu o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Tirso, Alberto Costa que, 
ainda antes do sucesso da iniciativa, ape-
lava a que todos apoiassem quem estava 
impossibilitado de sair de casa “de forma 
consciente, de modo a evitar o risco de 
contágio e conseguir controlar a propaga-
ção da Covid-19”. 

Fruto da articulação entre a autarquia 
e as Juntas de Freguesia, a plataforma er-
gueu-se nos primeiros dias após a decla-
ração do Estado de Emergência e revelou 
uma enorme onda de solidariedade sob o 
lema “Todos Cuidamos de Todos”.

Ana Cristina Coelho foi a voluntária mais jovem 
do programa “Todos Cuidamos de Todos”

essenciais. “Passei a ir todos os dias levar 
as refeições”, recorda, “e sempre que pre-
cisavam de compras íamos ao supermer-
cado, íamos buscar a reforma, medicamen-
tos, ou levar o lixo… Elas não podiam sair 
de casa e éramos nós que fazíamos tudo”. 
O plural que Ana Cristina utiliza não é por 
acaso. Acabou por envolver a mãe e a irmã 
e, juntas, abraçaram a tarefa de garantir 
que tudo era feito para assegurar o bem-
-estar das duas idosas.

O facto de estarem a dar apoio a pes-
soas infetadas pelo vírus deixou alguma 
apreensão, não nega. Algo que colocou 
completamente de lado não só por sa-
ber estar a cumprir com todas as regras 
de segurança, mas sobretudo por estar 
consciente de que dependiam da sua aju-
da. “Elas não podiam sair de casa e al-
guém tinha que as ajudar e ir fazer as coi-
sas por elas”, conta. Os cuidados, esses, 
eram cumpridos à risca: máscaras, luvas 
e distanciamento. “Nós ficávamos à por-
ta, do lado de fora, de portão fechado e 
elas vinham buscar as coisas quando já 

Chama-se Ana Cristina Coelho, mas to-
das a conhecem por Kika e, aos 16 anos, 
foi a voluntária mais jovem do programa. 
Natural de Vila Nova do Campo e habitua-
da a participar em iniciativas que envolvem 
a comunidade, disse que sim no momento 
em que ouviu falar na bolsa de voluntaria-
do. Esteve envolvida em várias reuniões de 
preparação até que lhe foi designada uma 
família para prestar apoio: duas senho-
ras com mais de 70 anos, infetadas com 
Covid-19 que se viam, por isso, impossi-
bilitadas de sair de casa e aceder a bens 

estávamos afastadas”, explica. O mesmo 
acontecia sempre que era necessário re-
colher o lixo: “Elas deixavam à porta, nós 
levávamos tudo com as luvas e a seguir 
desinfetávamo-nos”. O resto do tempo era 
passado em casa: “Obviamente, que não 
ia à minha avó, não ia ter com ninguém, 
mas tinha de ser assim”, reconhece Kika.

Lidar de perto com o vírus foi uma rotina 
que cumpriu diariamente ao longo de mais 
de um mês e o tom doce com que fala da 
experiência denota o carinho que passou 
a nutrir pelas duas idosas a quem prestou 
apoio. À distância, ficava sempre “um bo-
cadinho a conversar com elas”. “Uma de-
las estava sempre na cama e, assim, era 
uma forma de sair um bocadinho e conver-
sar”, lembra.  Para trás, fica tudo o que foi 
aprendendo e que gostaria de repetir se 
“houver oportunidade”. Hoje, sempre que 
passa pelas duas, na rua, vai ter com elas. 
“Sempre gostei de andar de um lado para 
o outro a ajudar as pessoas e foi mesmo 
bom ver a evolução delas no final destes 
meses”, congratula-se.

5  workshops de preparação 
de voluntariado frequentados por

 207  pessoas

382  pessoas inscritas 
na Plataforma de Voluntariado

247  pessoas 
beneficiadas 

685  apoios 
prestados

“elas não podiam sair de casa 
e eramos nós que fazíamos tudo”

território
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Vila das Aves foi uma das freguesias 
com uma maior mobilização de voluntários 
na pior fase da pandemia e Micael Ferreira 
assumiu um papel de relevo, na coordena-
ção de todo o processo e das várias inicia-
tivas que foram levadas a cabo. Bombeiro 
voluntário, escuteiro e com um percurso li-
gado a várias ações de voluntariado, aos 
29 anos desdobrou o tempo entre a coor-
denação dos voluntários da freguesia e as 
várias iniciativas que puseram no terreno.

dos voluntários, adequando-a às necessi-
dades, algo que confessa: “Dá muito traba-
lho”. “Nem todos têm a mesma disponibi-
lidade e era necessário fazer uma gestão 
semanal e falar com as pessoas para criar 
escalas de trabalho”, justifica.   

Mas quiseram ir mais longe. “Criámos um 
projeto para confecionar máscaras sociais 
e distribuir gratuitamente pela freguesia”, 
explica. Micael e os cerca de 60 voluntá-
rios distribuíram, ainda, refeições, compra-
ram medicamentos e reuniram-se em torno 
das várias necessidades que iam surgindo. 
“Inicialmente, as pessoas ficavam um boca-
do reticentes porque não nos conheciam”, 
explica, “mas depois quando começamos 
a entregar as máscaras, as pessoas agra-
deciam-nos pelo trabalho que estávamos 
a fazer para tentar ajudar e isso é muito 
bom”. Micael garante não se arrepender de 
ter escolhido ser voluntário durante uma 
pandemia mundial. “Tendo cuidados, não 
havia necessidade de ter medos”, garante, 
rematando: “É uma daquelas coisas que eu 
voltava a repetir, sem dúvida”. 

Os quatro meses de ações começaram 
com a montagem do Centro de Acolhimento 
Municipal, instalado na Escola Secundária 
D. Afonso Henriques, e Micael recorda que 
“demorou bastante a arranjar o material” 
que foi todo doado. Depois, passou a incluir 
a entrega de alimentação do apoio domi-
ciliário do Lar Familiar da Tranquilidade. A 
comunidade mobilizou-se em torno das vá-
rias iniciativas e Micael passou a ter a seu 
cargo a coordenação da disponibilidade 

A conversa com Marta Sousa faz-se em 
casa do Sr. Carlos, como carinhosamen-
te gosta de lhe chamar. Foi ali que duran-
te mais de dois meses passou parte dos 
dias a prestar apoio ao Sr. Carlos e à es-
posa, Darcília, a “Cilinha”. Com experiência 
em áreas ligadas à saúde e bem-estar e 
com uma vontade incontornável de ser útil, 

Marta sentiu que a pandemia da Covid-19 
era o momento em “que podia ajudar mais” 
e inscreveu-se na plataforma de voluntaria-
do criada pelo Município de Santo Tirso. 

Embarcou junto com a colega, Joana, na 
missão de, diariamente, assegurar o peque-
no almoço e o jantar ao casal. “Era uma si-
tuação muito específica e sensível, porque 

“voltava a repetir 
sem nenhuma dúvida”

“nunca seria possível
deixar duas pessoas ao abandono”

Micael Ferreira 
ajudou na 

montagem do Centro 
de Acolhimento 

Municipal em Vila 
das Aves

Marta Sousa prestou apoio 
a um casal de idosos 

implicava entrar na casa das pessoas”, re-
corda. Carlos, com 73 anos feitos a 2 de 
julho, ultrapassou depressa a estranheza 
inicial de ter duas desconhecidas em ca-
sa e garante, agora, que “foi espetacular”. 
“Para mim, não precisavam de fazer muito, 
mas para a minha esposa não tinham mãos 
a medir, foram muito amigas”, assegura. Os 
problemas de saúde de Darcília inspiravam 
mais cuidados e, por isso, o apoio era dire-
cionado, sobretudo, às suas necessidades. 
“A D. Darcília não dormia as noites todas, 
não falava e foi diagnosticada com início de 
Alzheimer”, explica Marta. A formação em 
fisioterapia e a experiência enquanto tera-
peuta de reiki acabaram por se revelar ful-
crais para trazer “mais harmonia aos dois”. 
“Começou a haver noites em que a Cilinha 
dormia muito bem e ele também começou 
a dormir melhor”, descreve. Enquanto Joana 
cuidava do jantar, Marta certificava-se que 
Darcília e Carlos faziam as refeições juntos, 
na cozinha. “Achei que era melhor ela sair 
da cama, para ir fazendo treino de marcha 
e o Sr. Carlos passou a ter uma normalidade 
em casa que não tinha”, destaca.

Jantavam os dois, lado a lado, enquan-
to conversavam com Joana e Marta. “Que-
ríamos que nos momentos em que está-
vamos aqui eles sentissem que era como 
uma família”, confessa. O apoio que lhes 
foram prestando acabou por ir muito para 
além do esperado e rapidamente foi cres-
cendo uma amizade. “Acabávamos por nos 
divertir, claro, e a ideia era trazer alegria 
às pessoas”, conta Marta. “A minha espo-
sa melhorava muito quando as senhoras 
estavam aqui, elas animavam-na”, recorda 
Carlos. Darcília está agora num lar de ido-
sos, mas a amizade com Carlos está longe 
de se desvanecer. “Nunca me abandonam”, 
assegura, lembrando que apareceram de 

surpresa para celebrar o seu aniversário.
Se há palavra que Marta não inclui no 

vocabulário é o medo. “É nestas alturas 
que as pessoas mais precisam”, apressa-
-se a explicar, confidenciando, ainda as-
sim, que o marido e o filho ficaram “um 
pouco renitentes”: “Eu dizia-lhes que é im-
portante confiar que as coisas vão correr 
bem e eu sentia-me muito mais feliz em 
estar a ser útil”. 

Confiar, garante, implicava tomar todos 
os cuidados para garantir que os dois “não 
estavam em risco”. “Se ficássemos todos 
isolados em casa quem é que lhes ia dar 
apoio?” questiona. “Que seres humanos 
seríamos? Deixamo-nos invadir pelo medo 
e deixamos os outros morrer?”, continua. 
Com ou sem pandemia a certeza é, para 
Marta, bem clara: “Nunca seria possível 
deixar duas pessoas ao abandono”.

APOIO PSICOLÓGICO  
PARA COMBATER ISOLAMENTO

Focada no apoio emocional, foi criada pelo Município de Santo Tir-
so uma linha onde o apoio é prestado por quatro psicólogos. O ob-
jetivo foi não só prestar apoio a todos aqueles que se encontram 
isolados, mas também garantir um acompanhamento à população 
sujeita a elevados níveis de ansiedade, angústia e preocupação e 
esclarecer questões do foro psicológico. A Linha de Apoio Psicoló-
gico está disponível de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h30 
e o serviço continua à disposição de toda a população através do 
252 830 400 ou 911 091 454.
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Um pouco por todo o Município de San-
to Tirso, várias foram as empresas que 
souberam reinventar-se em pleno perío-
do de crise pandémica. E se, por um lado, 
esta inovação permitiu garantir fábricas 
a laborar e manutenção de postos de tra-
balho, a produção de materiais que aju-
dam a combater a propagação da Covid-19 
tornaram-se essenciais à vida de muitas 
pessoas. 

O surgimento de uma pandemia mun-
dial que levou a população ao confinamen-
to, encerrou estabelecimentos e conduziu 
empresas a situações financeiras frágeis, 
forçou muitos empresários a procurarem 
novos negócios.

Em Santo Tirso, foram muitas as empre-
sas que encararam a crise como uma opor-
tunidade para se reinventarem. A resiliência 
ajudou à mudança de rotinas e os ajustes 
nas produções revelaram-se, frequente-
mente, a tábua de salvação para fazer face 

às condicionantes impostas pela Covid-19. 
À produção de equipamentos de prote-

ção individual, como máscaras e viseiras, 
juntaram-se as zaragatoas e, um pouco por 
todo o Município, a adaptação das grandes 
empresas à nova realidade acabou por con-
tagiar as mais pequenas. 

Enfrentar as quebras nas vendas e as-
segurar os postos de trabalho, que come-
çaram por ser o motor de arranque desta 
nova fase empresarial, acabaram por cami-
nhar lado a lado com o sentido de respon-
sabilidade social, já que em muitos casos, 
parte da produção acabaria por ser distri-
buída gratuitamente de modo a garantir a 
segurança da comunidade.

Para o presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, esta realida-
de “vem evidenciar o facto de Santo Tirso 
ter um tecido empresarial de grande qua-
lidade, cada vez mais diversificado e com 
grande know-how”.

Instalada em Monte Córdova e dedicada 
à confeção de vestuário, a empresa pas-
sou a ter cerca de 90 por cento da pro-
dução alocada às mascaras certificadas. 
Como forma de ultrapassar uma fase com-
plicada nos negócios devido à pandemia 
da Covid-19, a empresa encontrou na área 
da saúde uma alternativa e passou a pro-
duzir, também, golas e batas.

Viseiras, dispensadores automáticos, separadores 
acrílicos e túneis de desinfeção são alguns dos novos 
materiais que passaram a sair da Casa dos Reclamos 
para fazer face às necessidades inerentes à pandemia 
da Covid- 19. Cerca de 40 por cento da produção atual 
(maioritariamente viseiras) é destinada à exportação. 

A empresa, com mais de 20 anos de experiência na 
área de produção de publicidade aposta em impres-
sões 100 por cento ecológicas com base em tintas 
látex e Uv, sem resíduos perigosos, sem ventilação 
especial e sem maus odores, permite uma redução 
do impacto ambiental.

casa dos reclamos

jvc - confeções

pimentas e coelho 
– hidrofer

Foi considerada pela ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa, como “uma re-
ferência” ao adaptar a sua ação e passar 
a produzir zaragatoas para testes clínicos. 
“Em contexto de pandemia inovou, respon-
deu ao desafio e ajudou o país a enfrentar 
a pandemia, num produto onde estávamos 
totalmente dependentes do exterior”, sa-
lientou a ministra, numa visita à empresa. 

Com uma unidade em Vila das Aves, a em-
presa produz cerca de 50 mil unidades de 
zaragatoas certificadas, por dia. 

A Empresa Pimentas & Coelho desenvol-
ve, desde 1962, a sua atividade como pro-
dutor de algodão hidrófilo para uso cosmé-
tico e de cuidados de higiene e saúde. Em 
2016, foi adquirida pela Hidrofer – Fábrica 
de Algodão Hidrófilo SA.

EMPRESAS 
transformar a crise em 

oportunidade
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Especialista na produção e comercialização de 
módulos plásticos e sistemas para a indústria au-
tomóvel e com uma ação vocacionada para marcas 
como a Volkswagen, a Seat, a Audi, a Mercedes a 
Peugeot, a Prettl, está agora também dedicada à pro-
dução de materiais de proteção individual. As viseiras 
de proteção facial passaram a ser um dos principais 
focos da empresa que espera passar a produzir 15 mil 
viseiras por semana. A unidade da Prettl Adion, em 
Santo Tirso, está ainda a produzir ajustadores para 
os elásticos das máscaras.

Fundada em 1947 e líder no mercado de 
malhas circulares, a A. Sampaio passou a 
dedicar-se à produção de tecidos, certifi-
cados pelo CITEVE, para golas e máscaras 
de proteção individual. Com uma estraté-
gia baseada na capacidade de oferecer aos 
clientes uma grande variedade de malhas, 
produzidas segundo os mais elevados pa-
drões de qualidade, possui uma grande fle-
xibilidade e capacidade de inovação

Habituada a recorrer a material reciclado para o fabrico de 
chapas, folhas, tubos e perfis de plástico, a Klockner Pentaplast 
tem cerca de 190 colaboradores e instalou, em Santo Tirso, uma 
das 32 unidades da empresa, espalhadas pelos cinco continen-
tes. A multinacional chegou ao concelho em 2007 e produz, 
agora, material para viseiras e folhas de plástico.

a. sampaio & filhos

pentaplast

adalberto

prettl adion

endutex

Dedicada habitualmente à produção de material es-
sencial ao combate, prevenção de incêndios e emergência 
médica, a empresa focou a sua produção nas máscaras 
comunitárias e máscaras especiais para bombeiros de-
vido ao novo coronavírus. Além disso, criou uma cabine 
de desinfeção, preparada para grandes superfícies com 
um número avultado de colaboradores, nomeadamente 
aeroportos, recintos desportivos, lares de idosos, hospi-
tais ou centros comerciais. A Interfire está localizada na 
Zona Empresarial da Poupa II.

A atuar em setores como a impressão digital, a arqui-
tetura têxtil, o setor automóvel ou o vestuário de pro-
teção, a Endutex, instalada em Vilarinho e com 50 anos 
de experiência, é uma das melhores empresas portugue-
sas e europeias na área dos têxteis técnicos. Os fatos de 
proteção individual passaram a ser produzidos em maior 
dimensão, durante a pandemia. 

É a empresa de quem todos falam. A Estamparia Adalber-
to produz a máscara MoxAd-Tech, que resulta de uma par-
ceria com o Instituto de Medicina Molecular da Universidade 
de Lisboa, a Universidade do Minho e a marca de vestuário 
MO da Sonae Fashion. Certificada pelo CITEVE e pelo Institut 
Français du Textile e de l’Habillement, em França, a máscara 
tem capacidade para inativar o vírus que causa a Covid-19. 
A Adalberto tem o objetivo de produzir 500 mil máscaras 
por semana, destinadas não só ao mercado nacional, mas 
também à exportação, desde logo, para dois dos países 
europeus mais afetados com a pandemia, Espanha e Itália.

Fundada em 1969 a Adalberto Estampados é uma em-
presa líder em design, inovação e produção nas áreas da 
moda e têxteis lar.

Instalada na Zona Empresarial da Pal-
meira e com 45 postos de trabalho, dedica-
-se à produção de todos os tipos de sacos 
plásticos. A pandemia fez a empresa abra-
çar um novo negócio e explorar a produ-
ção de batas, boleros, cintos, cobre botas, 
meias e penteadores em plástico. Virada 
sobretudo para o mercado interno, a em-
presa exporta, atualmente, 10 por cento da 
produção para Inglaterra e França.

Conhecida pelo mobiliário para hotelaria mais vanguardista e 
inovador, a empresa alargou o leque de soluções que disponibili-
za aos seus clientes, passando a comercializar, também, dispen-
sadores automáticos. Com instalações na Ermida, a Freixotel está 
no mercado há 22 anos.

plásticos 
macar

freixotel

interfire
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De manhã bem cedo começa o trabalho 
no Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso. 
Limpar as boxes e deixar que os animais 
corram no pátio e jardim é uma das primei-
ras tarefas da manhã. O dia-a-adia é vivi-
do entre o tratamento médico dos animais 
que necessitam de cuidados, a alimenta-
ção e a recolha dos que que são deixados 
na rua. Os visitantes, que antes chegavam 
sem aviso, são agora, devido à Covid-19, 
recebidos mediante marcação. Há quem 
chegue à procura do animal que perdeu o 
rasto, há quem anseie por adotar um ga-
to com determinadas características, há 
quem se afeiçoe mais aos cães e há quem 
garanta que, na hora de adotar, é o animal 
quem escolhe a família.

Nos dois anos de atividade do Canil/
Gatil Municipal de Santo Tirso, já foram 
adotados 618 animais (355 cães e 263 ga-
tos) e passaram por lá um número ainda 
mais elevado. Para quem passa os dias 

no canil, os detalhes do percurso de cada 
animal são fundamentais para conseguir 
entender a sua personalidade e ajudá-
-los a socializar com pessoas e com ou-
tros animais. Saber que o Jasper é muito 
meigo, que o Dark é de porte pequeno, 
que o Bernardo é tímido, ou que deter-
minado animal adora correr, saltar ou é 
enérgico são fatores cruciais na hora de 
perceber quem pode brincar com quem e 
quem melhor se adequada às condições 
de cada família.

O processo de adoção inicia-se, muitas 
vezes, de forma imediata, com os poten-
ciais adotantes a desenvolver uma cone-
xão com determinado animal, à primeira 
vista. Através da página de facebook do 
canil chegam imagens das novas rotinas 
de muitos deles, onde o conforto, a segu-
rança e o carinho que recebem é um sinal 
claro de que encontraram as famílias pe-
las quais esperaram toda a vida.

O BEM-ESTAR ANIMAL 
TEM SIDO UMA 
PREOCUPAÇÃO DA 
CÂMARA DE SANTO 
TIRSO. EM DOIS ANOS, 
MAIS DE 600 ANIMAIS 
FORAM ADOTADOS NO 
CANIL/GATIL MUNICIPAL, 
LOCALIZADO NA ERMIDA. 
HÁ MUITAS HISTÓRIAS 
COM FINAL FELIZ E 
OUTRAS A AGUARDAR O 
MESMO DESFECHO.  

Hélder Tulha é o atual 
veterinário municipal

CANIL/GATIL 
MUNICIPAL
histórias com final feliz
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“ERA PARA VIR SÓ UM, MAS 
COMO ERAM IRMÃOS…”

“A história do Eco e da Mia confunde-se 
com a da Lua, da Nina, do Max e de todos 
os animais que Sónia Ferreira acolheu pa-
ra a sua família”. “Aqui em casa, não so-
mos quatro, somos 16, uma família enor-
me”, contabiliza, divertida. Ao todo, são 
nove cães e três gatos que decidiu acolher 
ao longo dos anos e que, garante, “dão um 
amor incondicional às pessoas”.

O Eco e a Mia chegaram há pouco mais 
de dois meses do Canil/Gatil Municipal de 
Santo Tirso para se juntar à família. Os dois 
gatos, pequeninos, de pêlo laranja e sem-
pre prontos para receber mimos, são ir-
mãos e foram adotados porque Sónia não 
os quis separar. Já conhecia as instalações 
do Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso e, 

depois de muito ponderar, decidiu que era 
de lá que viria o próximo membro da fa-
mília: “Decidimos que íamos buscar mais 
um bebé e quando entramos vimos o Eco 
e pensamos que era uma menina”. 

Na família, há mais meninas do que 
meninos, porque Sónia acredita que “são 
mais dóceis” e, por isso, quando conhe-
ceu a Mia e percebeu que era irmã do Eco 
não resistiu. “Era para vir só um, mas como 
eram irmãos, acabaram por vir dois”, con-
fessa. “Como eu não gostava de ser sepa-
rada também não queria isso para eles”, 
acrescenta. 

Com os dois ao colo, Sónia e o filho, Bru-
no, contam que “foi amor à primeira vis-
ta” e que os dois foram adotados naquele 
mesmo dia. A adaptação passou, sobretu-
do, por garantir que se sentiam confiantes e 
protegidos. “No primeiro dia, escondiam-se 

muito, principalmente atrás dos armários, 
mas no segundo já conseguimos estar com 
eles ao colo, a dar mimo para eles ganha-
rem mais confiança”, explica.

O amor de Sónia pelos animais é ine-
gável e salta à vista em cada gesto que 
tem para com eles. “São seres espantosos, 
são eles que nos conhecem melhor do que 
ninguém”, assegura, apontando que garan-
tir que têm todos os cuidados e que estão 
bem é uma preocupação diária. O retorno, 
refere, “é o amor que eles nos dão, a ale-
gria que eles transmitem, as brincadeiras”. 

“Há muita gente que pensa que está na 
moda ir buscar um animal ao canil, mas 
não se trata de moda, não é só para mos-
trar nas redes sociais, é necessário pensar 
primeiro”, alude, argumentando que “não 
basta o amor e o carinho, é necessário ver 
se há possibilidades para os manter”.

“A PIPOCA AJUDOU TODA A 
GENTE LÁ EM CASA”

Luana Caironi tem 13 anos e uma elo-
quência de fazer inveja a qualquer adulto. 
O sentido de responsabilidade apurado ca-
minha lado a lado com a certeza de ter os 
valores no lugar certo. Sempre gostou de 
animais e sempre se sentiu pronta para cui-
dar de um. Convencer a mãe, Eliana Sousa, 
demorou cerca de um ano e as duas chega-
ram a um acordo em junho passado. “Com 
a quarentena, ela passou muito tempo so-
zinha e eu sempre expliquei que ter um ani-
mal implicava cuidados e que não podia ser 
só porque agora estava em casa. A reali-
dade vai voltar ao normal”, advoga Eliana. 

Luana garantiu que iria assumir todas as 
responsabilidades e decidiram procurar no 
Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso. Lua-
na começou a procurar fotos de animais 
e, eventualmente, cruzou-se com uma de 
“quatro cãezinhos muito fofinhos”. “Pedi à 
minha mãe para ir ao Canil para os ver”, 

Sónia e o filho Bruno 
adotaram os irmãos Eco e Mia 
no Canil/Gatil Municipal

Eliana e a filha Luana tomaram a opção de adotar a Pipoca de forma consciente

NOVAS VALÊNCIAS 
EM TEMPOS DE PANDEMIA

A pandemia da Covid-19 trouxe algumas mu-
danças ao funcionamento do Canil/Gatil Muni-
cipal. A primeira delas foi, desde logo, a dis-
ponibilização gratuita de seis boxes para os 
animais de pessoas infetadas com Covid-19 
que, devido à doença, não consigam mantê-
-los em casa. Aos doentes Covid-19 interessa-
dos em usufruir deste serviço basta contactar 
o Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso, que ga-
rante o transporte dos animais de e para o do-
micílio, bem como todos os cuidados, incluin-
do alimentação, durante o período de estadia. 
Paralelamente, as visitas são, agora, feitas 
mediante marcação, através do e-mail santo-
tirso@cm-stirso.pt ou dos telefones 252 856 
292 ou 917 251 892. O Canil/Gatil Municipal 
funciona de segunda a sexta-feira das 9h00 
às 12h30 e das 13h30 às 16h30. Aos sábados 
está aberto das 10h00 às 12h30.
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conta Luana. Nervosa e ansiosa, viu a Pi-
poca pela primeira vez. “Era muito tímida, 
estava escondidinha no colo da mãe”, con-
ta. “Eu achei-a muito fofinha e decidi pegar 
nela”. Era aquela. A chegada da Pipoca a 
casa, com três meses, implicou mudanças 
de rotinas, com Luana a querer garantir que 
a pequena estava bem e confortável. 

Passear, brincar, dar comida, educar e 
assegurar que está bem são tarefas que 
Luana cumpre à risca.  A Pipoca adora mi-
mo. “Gosta muito do conforto da casa, tam-
bém gosta muito de fazer buracos e esca-
vações”, descreve Eliana. Hoje, o balanço 
é positivo e a experiência está a resultar 
bem. “Bem melhor do que eu esperava”, 
confidencia Eliana, que garante que a ca-
chorrinha já o centro das atenções e do ca-
rinho de toda a família. “A Pipoca ajudou 
toda a gente lá em casa”, continua.

Luana, que foi pela primeira vez ao Ca-
nil/Gatil Municipal de Santo Tirso para ado-
tar a Pipoca, diz-se “feliz por saber que os 
animais que ali se encontram estão bem, 
mas triste por saber que existem tantos ani-
mais abandonados pelo mundo”. “Os ani-
mais são criaturas belas que não merecem 
ser magoados”, sublinha, “ao adotar salva-
mos, basicamente, os animais”.

A família Ribeiro 
e Coelho adotou 

Masha para 
acompanhar o 

crescimento do 
filho Afonso

MASHA FOI AMOR  
À PRIMEIRA-VISTA

Os animais entraram na vida do casal 
Carina Ribeiro e Rui Coelho mal decidiram 
constituir família. “Adotamos a nossa pri-
meira cadela, a Tridente, mal chegamos da 
nossa lua-de-mel”, recordam, visivelmen-
te saudosos. Ainda chegaram a pensar em 
comprar um cão de raça, mas “acabaram 
por surgir alguns problemas e pensamos 
por que é que havíamos de gastar dinheiro 
num animal quando há tantos a precisar de 
um lar”, justifica Rui.

A decisão foi de tal maneira feliz que, 
quando Tridente morreu por velhice, não he-
sitaram em voltar a escolher a adoção. Foi 
em 2018 que Masha passou a fazer parte 
da família. “Tínhamos ouvido falar do Canil/

Gatil de Santo Tirso, que tinha aberto há re-
lativamente pouco tempo e decidimos ir até 
lá”, contam. Desta vez, a escolha do animal 
teria que ter em conta o filho Afonso, na al-
tura com quatro anos. Carina Ribeiro expli-
ca que adotaram Tridente já com quase sete 
anos e que até considera que os cães mais 
velhos são mais carinhosos, mas na escolha 
de Masha pesou o facto de ainda ser jovem: 
“Eu queria um animal para acompanhar o 
crescimento do Afonso, que é filho único, 
para que ele pudesse ainda o ter com ele 
na maioridade. A ideia era essa”. 

A decisão foi fácil. Garantem que Masha 
foi, para os três, amor à primeira-vista. A 
meiguice deu logo nas vistas, ao contrá-
rio dos irmãos muito brincalhões, Masha 
era muito calma. Visivelmente felizes, 

asseguram que não podiam ter escolhido 
melhor: “Ela é muito calma, tem que ter o 
timing dela, é uma maravilha, não há pala-
vras, adaptou-se muito bem, principalmente 
ao Afonso”. Para já, Afonso é companheiro 
de brincadeiras de Masha e admite que as 
tarefas de responsabilidade são mais assu-
midas pela mãe.

O casal aconselha toda a gente a adotar 
animais. “Mesmo quem está à procura de 
um cão específico, consegue encontrar pa-
ra adoção. É chegar ao Canil/Gatil Municipal 
de Santo Tirso, falar com eles e dizer, como 
eu fiz, que tinha crianças e o que procurava, 
que eles conseguem”, garante Carina. O ma-
rido conclui: “Infelizmente, há muita gente 
a abandonar animais, adotar é uma forma 
de fazer a diferença”.

Situado na Rua de Santo André, na Ermida, o Ca-
nil/Gatil Municipal de Santo Tirso têm uma área de 
2540 metros quadrados, 20 boxes para cães, sen-
do uma delas para maternidade, quatro boxes pa-
ra gatos, quatro boxes para gatos em quarentena, 
duas boxes para cães perigosos, duas para cães em 
quarentena e uma para outras espécies. Com condi-
ções de excelência, o edifício tem a funcionar sala 
de preparação de refeições, zona administrativa e 
de armazenamento, consultório de atendimento ve-
terinário, enfermaria e sala de cirurgia. “Não só te-
mos espaços adequados, como damos os melhores 
cuidados aos animais que por lá passam, quer em 
termos de saúde física, como no que diz respeito à 
socialização, ajudando-os a ganhar confiança para 
ultrapassar muitos dos seus traumas e prepara-los 
para ser adotados”, garante o presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, Alberto Costa.

CONDIÇÕES 
DE EXCELÊNCIA

território
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COM A SUSPENSÃO DAS AULAS 
PRESENCIAIS, EM MARÇO, AS FERRAMENTAS 
DE ENSINO À DISTÂNCIA GANHARAM UM 
NOVO FÔLEGO. SÓ A UTILIZAÇÃO DA 
PLATAFORMA SANTO TIRSO APRENDE +, 
PROMOVIDA PELA CÂMARA, CRESCEU 43 
POR CENTO. MAS A AÇÃO DO MUNICÍPIO 
PASSOU, AINDA, PELA DISPONIBILIZAÇÃO 
DE COMPUTADORES, TABLETS E INTERNET... 

Quando o Governo decretou o encerra-
mento de todos os estabelecimentos de en-
sino, a 16 de março, estávamos longe de 
imaginar que, para a grande maioria dos 
alunos, o regresso à escola só aconteceria 
no arranque do novo ano letivo.

O ensino à distância obrigou a uma rá-
pida adaptação por parte de todos: profes-
sores, pais e encarregados de educação. 
No caso dos alunos do ensino básico, ou 
seja, do 1º até ao 9º ano, o último período 
letivo arrancou com a nova telescola, que 
agora ganhou o nome de #EstudoemCasa. 
Para além das aulas passarem no canal de 
televisão RTP Memória, todos os conteúdos 
estão também disponíveis no site da RTP: 
rtp.pt/play/estudoemcasa. De uma forma 
generalizada, alunos de todos os anos de 
ensino passaram a ter aulas à distância, 
através de plataformas de reunião virtuais 
e a primeira dificuldade sentida foi a nível 
dos equipamentos informáticos. 

A pensar nas famílias com menos recur-
sos e de forma a criar condições de equi-
dade no acesso à educação, a Câmara 

Municipal de Santo Tirso assumiu o com-
promisso de disponibilizar material infor-
mático, numa medida que abrangeu todos 
os graus de ensino, do 1.º ao 12.º ano de es-
colaridade. No total, a Câmara apoiou com 
200 tablets, 200 computadores portáteis 
e 400 hotspots (equipamentos de internet 
móvel), distribuídos pelos quatro agrupa-
mentos de escolas do concelho: Tomaz Pe-
layo, D. Afonso Henriques, D. Dinis e S. Mar-
tinho e ainda pela Escola da Ponte, num 
investimento de 35 mil euros. A entrega te-
ve em conta o levantamento de necessida-
des feito por cada um dos agrupamentos.

Para o presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, “todos os 
alunos devem ser tratados por igual e ter 
os mesmos direitos e condições de aces-
so ao ensino”. Nesse sentido, explica que 
“a Câmara decidiu, em articulação com os 
agrupamentos de escolas do Município, 
disponibilizar os meios necessários para 
que a comunidade escolar sentisse o me-
nos possível o impacto das restrições cau-
sadas pela Covid-19”.

  A ESCOLA  
EM TEMPOS
de pandemia”

Maria Eva é aluna  
da Escola Básica de  
S. Tomé de Negrelos  
e concluiu o 2º ano  
à distância.
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SANTO TIRSO APRENDE +
No mesmo sentido, houve ainda, por 

parte da Câmara Municipal de Santo Tirso, 
uma aposta no reforço de ferramentas de 
ensino à distância. Desenvolvida com o ob-
jetivo de promover a aquisição de conheci-
mento e competências através de ativida-
des dinâmicas e lúdicas, a plataforma Santo 
Tirso Aprende + é disso um bom exemplo. 
Para além de ter passado a contar com duas 
novas áreas – “Atividades em Família” e 
“Testa o teu Conhecimento” –, o acesso à 
plataforma foi ainda alargado aos alunos 
do pré-escolar, chegando agora a cerca de 
quatro mil utilizadores. A plataforma pas-
sou ainda a incluir outros projetos, que até 
então só existiam em contexto de sala de 
aula como as Ciências Experimentais, cujos 
conteúdos foram ajustados de forma a in-
cluir desafios.

Desde a suspensão das atividades leti-
vas presenciais, o número de acessos na 
plataforma Santo Tirso Apreende+ cres-
ceu cerca de 43 por cento, evidenciando 
a importância adquirida durante o ensino 
à distância. E como foram muitos os no-
vos utilizadores, a Câmara Municipal teve 
ainda o cuidado de disponibilizar um cen-
tro de contacto, de apoio aos encarrega-
dos de educação, alunos, professores e 
educadores de infância, com atendimen-
to via e-mail, telefone ou videochamada, 
de forma a auxiliar no esclarecimento de 
dúvidas. 

Já outras atividades, como o Curso Bá-
sico de Teatro, foram adaptadas, tendo si-
do criado um plano alternativo de forma a 
facultar aos alunos uma oportunidade de 
estudar a partir de casa, tendo sido criado 
um canal no youtube, onde eram gravadas 
semanalmente as aulas.

Desde a retoma ao ensino presencial 
dos alunos do 11º e 12º  anos de escola-
ridade e 2º e 3º anos dos cursos de du-
pla certificação do ensino secundário, em 
maio, que a Câmara Municipal tem vindo 
a apoiar os estabelecimentos escolares na 
elaboração dos Planos de Contingência, 
bem como através de ações de formação 
sobre higienização com todos os assisten-
tes operacionais, de forma a garantir que 
são escrupulosamente cumpridas as dire-
trizes da Direção-Geral de Saúde. O novo 
ano letivo arranca, agora, com novas regras 
nas escolas, o uso de máscara passa a ser 
obrigatório a partir do 2º ciclo, o distancia-
mento físico será, sempre que possível, de 
pelo menos um metro e entre os diferentes 
espaços da escola, que serão higienizados 
frequentemente, estão definidos circuitos 
de circulação marcados no chão, de forma 
a evitar que os alunos se cruzem.

minha filha, começava às nove da manhã 
e terminava às cinco da tarde”, descreve.

Ainda assim, considera que a adaptação 
de Maria correu “muito bem”, tendo sido 
essencial o facto de ter mantido os hábi-
tos. “Fizemos questão que, mesmo em ca-
sa, mantivesse as rotinas de deitar e de le-
vantar. Foi crucial para o sucesso”, aponta 
Daniela Paulo.

Roberto Gonçalves é professor do Agru-
pamento de Escolas D. Afonso Henriques, 
para além de coordenador do 1º ciclo dá au-
las ao 5º e 6º ano na Escola Básica de São 
Tomé de Negrelos. Explica que criar rotinas 
nos alunos foi um dos maiores problemas 
no arranque do ensino à distância. “Foi di-
fícil incutir a gestão do tempo e que tinham 
que chegar às aulas síncronas a horas. Al-
guns só começaram a cumprir quando per-
ceberam que ia contar para nota” explica. 
Por outro lado, também da parte dos pro-
fessores “foi necessária uma adaptação, 
até porque não tinham conhecimentos de 
muitas plataformas e foi necessário fazer 
formação e ir ultrapassando algumas difi-
culdades técnicas”. 

Quando o terceiro período acabou, es-
clarece que a situação era já diferente: “O 
número de alunos que não cumpria as tare-
fas era já reduzido, o que acontecia era al-
guns não as cumprirem na totalidade”. Ro-
berto Gonçalves considera que o uso de 
novas plataformas de apoio à aprendiza-
gem como a Santo Tirso Aprende+ são uma 
mais-valia em situações de ensino à distân-
cia e que teria sido mais fácil a adaptação 
se já estivessem a ser utilizadas com mais 
regularidade. “É por isso que há muitos co-
legas que já estão a pensar em continuar 
a usar estas plataformas, mesmo em sala 
de aula”, conclui.

trabalhar com algumas plataformas e “ar-
ranjar estratégias para conseguir explicar a 
matéria”. Os dois filhos (Maria Eva tem um 
irmão a frequentar o ensino secundário) es-
tiveram “três meses em casa, sem sair para 
lado nenhum” e garante que foi complexo 
gerir as aulas em simultâneo. “Tivemos de 
conseguir agilizar as coisas, mesmo a nível 
informático. Sei que a Câmara de Santo Tir-
so disponibilizou equipamentos às escolas 
e isso foi ótimo, porque ajudou muita gen-
te. Tive conhecimento de várias situações 
em que houve essa necessidade, até por-
que não dava para pôr os meninos a assistir 
às aulas por telemóvel”, alude.

Com nove anos acabados de fazer, Maria 
Paulo estava ansiosa pelo regresso à Esco-
la Básica de São Martinho, onde passou a 
frequentar o 4º ano. Não tem dúvidas on-
de consegue aprender melhor: “Eu prefiro 
estar na escola, porque consigo meter me-
lhor as coisas dentro da cabeça”. A mãe, 
Daniela Paulo, explica que os meses em 
casa exigiram um esforço “descomunal” de 
toda a gente. Até abril, foi ela que acom-
panhou a filha nos estudos, a partir daí foi 
o pai quem assumiu a pasta, ainda assim 
destaca que foram as crianças quem mais 
sofreu. “Por vezes fala-se do esforço dos 
pais e esquece-se dos miúdos que esta-
vam fechados em casa e que, no caso da 

ADAPTAÇÃO DE ALUNOS,  
PAIS E PROFESSORES 

Maria Eva tem oito anos e concluiu o 2º 
ano à distância. De regresso à Escola Bá-
sica de São Tomé de Negrelos, o que mais 
desejava era “matar as saudades dos ami-
gos”. A mãe, Tânia Guimarães, conta que 
na primeira vez que a turma de Maria Eva 
teve uma aula síncrona “foi uma felicidade 
imensa”, pela oportunidade de estarem to-
dos em contacto uns com os outros. 

Mesmo sendo professora, Tânia con-
fessa que o confinamento foi um período 
difícil, até porque precisou de aprender a 

“Foi difícil incutir a gestão do tempo 
e que tinham que chegar às aulas 
síncronas a horas”.
Roberto Gonçalves
Professor

“Eu prefiro estar na 
escola, porque consigo 
meter melhor as coisas 
dentro da cabeça”.
Maria Paulo
9 anos

“Sei que a Câmara de Santo Tirso 
disponibilizou equipamentos às escolas e 

isso foi ótimo, porque ajudou muita gente”.
Tânia Guimarães

Encarregada de Educação
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Tecnologia Mecânica – Engenharia Me-
cânica e Automóvel; Automação, Robótica 
e Controlo Industrial; e Sistemas Eletrome-
cânicos são os três cursos técnicos supe-
riores que compõem a oferta formativa do 
Instituto Superior de Engenharia do Porto 
(ISEP) em Santo Tirso. Este ano, o arran-
que é em pleno, com duas turmas por ano, 
num total de 120 alunos. Quanto ao perfil, 
na sua maioria os cursos são frequentados 
por jovens que concluem o ensino secundá-
rio, quer dos cursos profissionais, quer dos 
cursos científico-humanísticos. Em relação 
à zona geográfica de origem, há uma gran-
de presença de alunos residentes na Área 
Metropolitana do Porto, desde logo, Santo 

DESDE QUE SE INSTALOU 
EM SANTO TIRSO, EM 2017, 
A OFERTA FORMATIVA DO 
INSTITUTO SUPERIOR DE 
ENGENHARIA DO PORTO 
(ISEP) NÃO TEM PARADO 
DE CRESCER. ESTE ANO 
LETIVO, 2020/2021, NÃO É 
EXCEÇÃO E ARRANCA JÁ 
COM MAIS DE 100 ALUNOS 
DISTRIBUÍDOS POR SEIS 
TURMAS DE TRÊS CURSOS.

Tirso, Matosinhos, Maia, Vila Nova de Gaia, 
Gondomar, Porto, mas também de outros 
municípios vizinhos como Vila Nova de Fa-
malicão e Paços de Ferreira.

O presidente da Câmara de Santo Tirso, 
Alberto Costa, destaca que “é com grande 
satisfação” que o Município tem visto o de-
senvolvimento da parceria com o ISEP, sa-
lientando que vem ao encontro da intenção 
da autarquia de “reforçar a oferta de cursos 
superiores no concelho”. “Este ano, a oferta 
volta a aumentar com três cursos a funcio-
nar em pleno, o que significa que estamos 
no caminho certo para tornar o concelho 
mais competitivo na área da formação pro-
fissional”, alude.

LIGAÇÃO AO MUNDO REAL  
DE TRABALHO

Da mesma forma também da parte do 
ISEP, Marina Duarte, assessora da presi-
dência para a Oferta Formativa Não Gra-
duada, destaca o sucesso da parceria es-
tabelecida. “A oferta formativa do ISEP em 
Santo Tirso só tem sido possível devido à 
parceria que temos com a Câmara Munici-
pal e o Agrupamento de Escolas Tomaz Pe-
layo. Tem sido graças ao empenho de todas 
as partes envolvidas, e à estreita colabora-
ção que ao longo destes anos foi possível 
estabelecer, que esta aposta conjunta tem 
crescido, abrangendo cada vez mais estu-
dantes”, explica.

Os cursos técnicos superiores profis-
sionais são uma formação de dois anos 
letivos, que apostam numa componente 
muito ligada ao mundo real de trabalho, 
dado que, no último semestre, o aluno é 

colocado em estágio numa empresa ou or-
ganização. Concluída a formação, alguns 
diplomados optam por prosseguir estudos 
para a licenciatura, podendo, nesse caso, 
vir a beneficiar de algumas equivalências 
que lhes sejam atribuídas. A maioria ingres-
sa no mercado de trabalho, o que acontece 
muitas vezes na empresa que os acolheu 
durante o estágio.

Tanto o Município de Santo Tirso quan-
to o ISEP revelam intenção de trabalhar no 
sentido de aprofundar a colaboração exis-
tente. Marina Duarte refere, por isso, a ne-
cessidade de, num futuro próximo, “conti-
nuar a desenvolver esforços no sentido de 
manter e consolidar esta oferta formativa, 
e a trabalhar com os parceiros na identi-
ficação de outras áreas de formação que 
possam contribuir para o desenvolvimen-
to da região e para a qualificação dos seus 
jovens”. 

cursos superiores
em santo tirso 

CONTINUAM 
A CRESCER 

território
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PERSPETIVAS DEPOIS  
DO CURSO

O curso de Tecnologia Mecânica – En-
genharia Mecânica e Automóvel foi o pri-
meiro a fixar-se em Santo Tirso e é, dos 
três a serem lecionados, o único que já con-
cluiu uma edição e colocou alunos no mer-
cado trabalho. Para Alexandre Sottomayor, 
diretor do curso, o balanço é “claramente 

positivo”, uma vez que tem conseguido 
aquilo que é o mais importante: “Criar e 
materializar as expectativas de formação 
jovens que ambicionam uma evolução 
profissional”. 

Em relação às mais-valias deste tipo de 
formação, explica que surgem em duas fa-
ses: “Logo após a conclusão do curso, es-
tão habilitados com uma formação de nível 
superior que lhes permite entrar na ativida-
de profissional de uma forma mais segura, 
competitiva e com perspetivas de evolu-
ção acrescidas. Numa fase posterior, têm 
uma porta de acesso extra às licenciatu-
ras que, inclusive, lhes permite ter equi-
valências que reduzem o prazo para a sua 
conclusão. Acresce a isto poderem apre-
sentar um diploma obtido numa instituição 
de prestígio na área da engenharia”.

No que toca à integração no mercado 
de trabalho, Alexandre Sottomayor ressal-
va que os dados são ainda exíguos, uma 
vez que a primeira edição do curso foi con-
cluída no ano passado. Ainda assim, expli-
ca que, tendo em conta “a grande aceitação 
de estagiários por parte das empresas, nas 
quais muitos acabam por conseguir colo-
cação, e os comentários positivos ao seu 
desempenho, tudo indica que o caminho 
traçado é correto e a recetividade é mui-
to boa”.

Alexandre Sottomayor acredita ainda 
que o mundo empresarial é o único que 
pode concretizar a perspetiva de vida dos 
diplomados e que isso se traduzirá em 
adaptações “às necessidades e competên-
cias reais de todos os envolvidos, institui-
ção de formação, formandos e empresas”.

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

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

/canilmunicipalsantotirso

sáb 
10h30 – 12h00
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dia das camélias 2020 decorreu 
na fábrica de santo thyrso

santo tirso a rir levou às lágrimas a fábrica de santo thyrso

sessão de apresentação do filme “projeto sculp” de joaquim pavão  
no museu internacional de escultura contemporânea

comemorações do 25 de abril assinaladas pela câmara 
de santo tirso 

a passagem do ano 2019/2020 comemorada na praça 25 de abril 

apresentação do último livro  
de raul minh’alma na biblioteca municipal

galeria
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A VIDA EM SANTO TIRSO DURANTE O CONFINAMENTO 
galeria
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ação de formação do exército sobre higienização 
nas escolas do concelho 

a higienização de espaços públicos decorreu 
em plena crise pandémica

foram criados cinco centros de acolhimento 
municipal no concelho

estabelecimentos de ensino higienizados antes do arranque das aula

centro de coordenação operacional 
municipal contra a pandemia 

os profissionais de 
saúde estão na linha da 
frente no combate  
à pandemia

equipas multidiscplinares fizeram visitas 
a todos os lares do município

a câmara de santo tirso lançou o programa “todos cuidamos de todos”

centros de rastreio 
à covid-19 

foram montados 
em santo tirso

galeria
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homenagem da câmarad de santo tirso 
a todas as pessoas falecidas, durante a 

proibição da visita aos cemitérios peça de teatro “antónio marinheiro”, de bernardo santareno, 
pela companhia “os quatro ventos”

concerto “i love satie” por joana gama no ccmva

o tradicional cantar dos reis juntou 
milhares em frente à câmara de santo tirso

exposição de sara navarro/doug bailey no museu 
internacional de escultura contemporânea

projetos vencedores do opj 2019

galeria
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arranque do posto avançado dos bombeiros voluntários de santo tirso 
em monte córdova

bazar de artes e ofícios promove o trabalho 
dos artesãos locais desde julho

novo posto da polícia municipal junto à estação ferroviária de santo tirso

mercadona inaugurou a 12ª loja em território nacional  
em santo tirso 

festas s. bento 2020 em formato online
josé resende cabeleireiros foi o vencedor do 

concurso de montras das festas de s. bento 2020

mais um edição do santo tirso 
ultra trilhos

homenagem à população sénior do concelho, com trabalhos das ipss

iluminação nas festas de são bento 2020

galeria
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a casfil é hoje a maior 
produtora nacional de 
filmes plásticos flexíveis. 
quando se instalou em vila 
das aves, no início dos anos 
80, conseguia imaginar-se a 
chegar tão longe?
É preciso lembrar que a grandeza das ati-
vidades industriais nessa altura era muito 
diferente daquilo que é hoje. A exceção 
era uma indústria ou outra, quase mono-
pólios, que assumiam uma importância 
grande. A indústria transformadora, de 
um modo geral, desenvolveu-se muito 
nos anos 90 e daí para a frente. Mas, 
naquela altura, havia uma percentagem 
de exportações muito baixa, e um grande 

desequilíbrio da balança comercial, uma 
vez que o nível das exportações era muito 
inferior ao das importações. Contudo, 
eu tinha uma visão relativamente ao que 
pretendia. Tinha já uma experiência apre-
ciável como industrial e, por isso, tinha 
um projeto para realizar. Foi uma questão 
de determinação, muito embora estivesse 
longe de sonhar que o projeto atingisse 
as proporções que tem hoje. Aliás, ainda 
agora, não sei onde é que isto vai parar. 
Tenho já bastantes anos de atividade e 
também de idade, mas um industrial nun-
ca está realizado naquilo que se refere à 
sua ambição e ao seu projeto. Um projeto 
nunca tem fim.

como tem sido trilhado este 
caminho de sucesso?
Quando decidimos avançar para um pro-
jeto industrial, é extremamente importan-
te conhecer a atividade em que vamos 
trabalhar. Eu tinha experiência, dado já ter 
estado envolvido em duas empresas que 
se dedicavam à indústria da embalagem 
de plástico. Portanto, conhecia muito 
bem este mundo. Face às oportunidades 
que foram surgindo, foi nesta área que 
decidi realizar o meu próprio projeto. A 
Casfil nasceu em 1981, em Vila das Aves 
e, desde então, o crescimento foi uma 

LUÍS FERREIRA PINTO
FUNDADOR DA CASFIL

PRESTES A COMPLETAR 40 ANOS, A CASFIL É HOJE LÍDER 
NACIONAL NO MERCADO DOS FILMES PLÁSTICOS FLEXÍVEIS DE 
POLIPROPILENO E DE MÉDIA E ALTA BARREIRA, DESTACANDO-SE 

ENQUANTO EMPREGADOR, COM MAIS DE 300 FUNCIONÁRIOS 
E PELA VERTENTE EXPORTADORA. NA UNIDADE DA ERMIDA, 
QUE BENEFICIOU DO ESTATUTO DE PROJETO DE INTERESSE 
MUNICIPAL ATRIBUÍDO PELA CÂMARA DE SANTO TIRSO, O 
FUNDADOR DA EMPRESA, LUÍS FERREIRA PINTO, FALOU DO 

TRAJETO SEMPRE CRESCENTE DA EMPRESA, QUE SE PREPARA 
PARA DUPLICAR A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO NESTA UNIDADE, 

NUM NOVO INVESTIMENTO DE 45 MILHÕES DE EUROS. 

“santo tirso compreendeu 
importância de criar 

condições para fixação  
de investimento”

tem a palavra
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constante. Pouco tempo depois, adquiri 
um terreno em frente ao local onde inicia-
mos a produção e passamos a funcionar 
com cerca de mil metros quadrados de 
área coberta. A fábrica foi, desde logo, 
projetada como se fosse uma construção 
de legos, para permitir as ampliações. 
Em 1987, fiz um investimento bastante 
arrojado para aquele tempo, e, nessa 
altura, crescemos muito, quer em número 
de postos de trabalho, quer em faturação. 
Daí para a frente, fomos investindo em ci-
clos regulares de ampliação, aumentando 
a nossa área coberta, nomeadamente nos 
anos de 1989, 1992, 1997, 2002 e 2007. Os 
aumentos foram sendo cada vez maiores, 
até que em 2014 construímos esta segun-
da unidade de produção, na Ermida. 

de que forma é que a casfil 
vai continuar a crescer?
Apesar do contexto em que estamos a 
viver, temos novos investimentos que pas-
sam por ampliar a área de produção aqui 
nesta fábrica, em Santo Tirso, e aumentar 
a nossa capacidade de oferta, uma vez 
que estamos no limite. Quando construí-
mos esta fábrica em 2014, já a projeta-
mos com uma área pré-determinada para 
um futuro investimento. Acreditava que 
íamos ter possibilidade de, a médio prazo, 
fazer mais um complemento produtivo. 
Estamos nessa fase. Temos um projeto de 
arquitetura e um projeto de licenciamento 
que já deu entrada na Câmara de Santo 
Tirso e que está em curso. Estamos a es-
tudar racionalmente o investimento, mas 
são projetos para concretizar em cerca 
de dois anos. Leva sempre o seu tempo: 
construir, aguardar o fornecimento dos 
equipamentos, instalá-los…. Ter tudo pron-
to para entrar em produção, nunca é um 
processo muito fácil e rápido.

será um investimento para 
que ordem de grandeza?
Na ordem dos 45 milhões de euros. Que-
remos aumentar a linha de produção da 
fábrica da Zona Empresarial da Ermida 
para o dobro da capacidade atual e, para 
concretizar esses objetivos, prevemos, 
ainda, contratar cerca de 60 novos 
colaboradores. 

a casfil foi distinguida, por 
três vezes, com o prémio 
exame “melhor desempenho 
no sector químico 
português”. estas distinções 
são uma motivação para 
continuar fazer mais e 
melhor?
Certamente. Na minha vida, sempre fui 
uma pessoa exigente e com disciplina. 
Quando abraço qualquer projeto, preten-
do sempre fazer o melhor possível. Isto é 
um dado adquirido. Sou exigente e tenho 
de estar sempre numa posição em que 
quero alcançar aquilo que se faz de me-
lhor.  Quando a Casfil arrancou, foi com 
a melhor tecnologia que existia naquele 
tempo. Hoje, continuo com a mesma de-
terminação de fazer mais e melhor. Num 

mercado cada vez mais globalizado, esta-
mos sempre a tentar superar-nos, de forma 
a marcar a diferença.

é uma filosofia de superação.
Só desta forma, marcando a diferença e 
primando pela qualidade, é que se conse-
gue vencer e andar no grupo da frente. Só 
fruto desse trabalho é que são possíveis os 
prémios e o reconhecimento.

neste momento, encontra-
se também a diversificar o 
investimento no concelho, 
agora com uma aposta na área 
da construção. é um novo 
desafio?
De alguma maneira é uma forma de ver as 
oportunidades que podem surgir nesta área 
do imobiliário. Por um lado, dispunha de 
terrenos que têm boa aptidão para construir. 
Por outro lado, a construção de habitações 
para arrendamento e para venda na freguesia 
de Vila das Aves é uma necessidade. Neste 
contexto, decidi iniciar um projeto bastante 
razoável, que envolve cerca de 180 aparta-
mentos, e que irá concretizar-se em duas 
fases. É um projeto que está em processo de 
licenciamento e a ideia é avançar em breve. 

como vê o dinamismo 
económico que se tem 
registado no município de 
santo tirso, nos últimos anos?
Acho que Santo Tirso, nestes últimos anos, 
particularmente depois da crise que tive-
mos entre 2008 e 2012, teve um impulso 
muito grande a nível industrial. Havia falta 
de infraestruturas para facilitar a instalação 
de unidades industriais. Por exemplo, a rea-
lidade na Zona Empresarial da Ermida, onde 
a Casfil está instalada, mudou radicalmen-
te, também graças à iniciativa de empresas 
de construção e promotores. Os parques 
industriais são fundamentais para a instala-
ção das empresas, não só ao nível do inves-
timento local, mas também do investimento 
estrangeiro que, como sabemos, fixa-se 
onde as condições forem mais vantajosas. 
Santo Tirso, durante muitos anos, não tinha 
nada para oferecer, pelo que o investimento 
passava ao lado. O atual presidente da Câ-
mara compreende muito bem a importância 

mais importante no caso das pequenas e 
médias empresas. 

é reconhecido como um 
grande apreciador de arte. 
de que forma vê a ligação 
do município às artes, 
nomeadamente através do 
museu internacional de 
escultura contemporânea?
Acho apreciável que a Câmara Municipal 
de Santo Tirso tenha feito uma aposta 
nesta vertente. Penso que a cultura tem 
um papel importantíssimo na nossa vida 
e fomentar a cultura das populações é 
fundamental para dar qualidade de vida 
aos munícipes. O desenvolvimento tem 
que ser visto de uma forma integrada, em 
várias vertentes. Falava da importância 
dos parques industriais no desenvolvimen-
to, mas isso não chega. Uma terra que não 
aposte em valências relacionadas com a 
arte, com a cultura, com o desporto e com 
o lazer, tem uma lacuna muito grande.

de criar condições para a fixação de 
investimento. Atualmente, há, de facto, 
uma grande determinação e dinamismo 
no sentido de trazer investimento para o 
concelho. Houve um impulso muito gran-
de e a qualidade do investimento que tem 
vindo a instalar-se no Município de Santo 
Tirso é diversificado e muito bom.

em 2015, a câmara municipal 
criou o invest santo tirso, 
como forma de apoiar 
o tecido empresarial do 
concelho. que importância 
atribui ao trabalho 
desenvolvido por este 
gabinete?
Acho muito vantajoso. Estrategicamen-
te, é importante que existam entidades 
municipais a dar resposta a diversos 
tipos de problemas das empresas, no-
meadamente criando mecanismos para 
facilitar a concretização de projetos. 
Naturalmente, trata-se de um apoio que é 

que legado gostava de 
deixar?
A Casfil é uma empresa familiar e quando 
decidi entrar nesta atividade era para 
criar um projeto sólido, na certeza de que 
iria fazer tudo para ter sucesso. A empre-
sa está segura, bem consolidada e temos 
projetos para realizar na atualidade. 
Não sabemos quando é que vai parar e, 
sempre que existirem condições, iremos 
continuar a expandir-nos. É o projeto da 
minha vida e, pela minha parte, conside-
ro que já fiz o que era essencial. Agora, 
há que dar lugar a uma nova geração da 
família. Acredito que este legado terá 
continuidade. Penso que não fica nada 
por cumprir. Todo este projeto correspon-
deu à minha expectativa. 

“Os parques industriais 
são fundamentais para a 
instalação das empresas, 

não só ao nível do 
investimento local, mas 

também do investimento 
estrangeiro”.

“A empresa está segura, 
bem consolidada e temos 
projetos para realizar na 
atualidade. (…) Sempre 

que existirem condições, 
iremos continuar a 

expandir-nos”.

“A Casfil nasceu em 
1981, em Vila das 

Aves e, desde então, 
o crescimento foi uma 

constante”.

“Atualmente, há, de facto, 
uma grande determinação e 
dinamismo no sentido de trazer 
investimento para o concelho”.
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DESDE QUE A PANDEMIA DA COVID-19 SE INSTALOU QUE 
A PROCURA DE ESPAÇOS AO AR LIVRE, SEJA PARA A 

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA OU SIMPLESMENTE 
PARA PASSEIO, TEM CRESCIDO. COM VÁRIOS 

PARQUES E OITO PERCURSOS PEDESTRES 
SINALIZADOS, SANTO TIRSO OFERECE 

CONDIÇÕES ÓTIMAS PARA A REALIZAÇÃO 
DE CAMINHADAS E É CADA VEZ MAIOR O 
NÚMERO DE PESSOAS QUE PROCURA OS 

ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO.

A PÉ .........................  
à descoberta  
DE SANTO TIRSO

sempre a mexer
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Nos últimos anos, as atividades ao ar 
livre têm vindo a ganhar cada vez mais 
adeptos, que retiram grande satisfação 
em percorrer a pé ou de bicicleta trajetos 
sinalizados, em contacto com a natureza e 
usufruindo de uma diversidade enriquece-
dora a nível turístico, cultural, ambiental e 
até desportivo. No contexto atual de pan-
demia, em que a concentração de pessoas 
e os espaços fechados devem ser evitados, 
esta tendência ganha novo fôlego.

Em Santo Tirso estes percursos, ca-
da vez mais valorizados, atraem pessoas 
de todas as idades, sozinhas ou em famí-
lia e, cada vez mais, de fora do concelho 
que procuram, através do turismo de na-
tureza conhecer o património, costumes e 
tradições.

Anualmente, a Câmara Municipal orga-
niza seis caminhadas gratuitas abertas à 
participação da população em geral, com 
o objetivo de dinamizar a prática da ativi-
dade física e a criação de hábitos de vida 
ativa e saudável. Em média, cada caminha-
da conta com uma participação de 80 a 
100 pessoas, sendo que a caminhada do 
25 Abril, tradicionalmente a de maior ade-
são, conta com mais de 250. Desde março 
que a organização destas atividades está 
suspensa devido ao confinamento e às li-
mitações de concentração de pessoas, o 
que não impede que seja feita uma utili-
zação individual.

Em Santo Tirso, os oito percursos são 
Pequena Rota (PR). Estes percursos carac-
terizam-se por ter, no máximo, 30 quilóme-
tros de extensão, e por serem sinalizados 
a amarelo e vermelho, sendo que, neste 
caso em concreto, variam entre 7,1 e 20 
quilómetros.

“Temos um concelho riquíssimo a nível 
de paisagens, com uma enorme mancha 
verde e depois temos a sorte de, a esta 
realidade, conseguirmos agregar um im-
portante património edificado, nomeada-
mente religioso, como o Mosteiro de São 

Bento, o Santuário de Nossa Senhora da 
Assunção, o Mosteiro Roriz ou o Mosteiro 
de Singeverga”, enumera o presidente da 
Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa. O autarca destaca ainda a qualidade 
do património edificado: “Se juntarmos o 
facto de termos espaços arqueologicamen-
te importantes como o Castro do Monte Pa-
drão ou ainda o nosso ex-libris, o Museu 
Internacional de Escultura Contemporânea, 
com 57 esculturas ao ar livre espalhadas 
pela cidade, de facto podemos dizer que 
temos um património de excelência”.

“SANTO TIRSO  
É REFERENCIADO NOS 
PERCURSOS PEDESTRES”

Teresa Souto tem 65 anos e vive em Gui-
marei. Há cerca de 15 anos, um grupo de 
amigos começou a interessá-la pelas ca-
minhadas. Ganhou o gosto e nunca mais 
parou. Começou por caminhadas de meio 
dia, relativamente perto e foi evoluindo, de 
tal maneira que hoje tem no currículo os Pi-
cos da Europa, os Pirenéus, o Machu Pic-
chu, nos Andes, ou o monte do Toubkal, 
em Marrocos. Este último, Tersa pensa 
que terá sido o percurso com mais eleva-
ção que já fez, “cerca de quatro mil metros 
de altitude”.

Já fez todos os oito percursos de San-
to Tirso, e considera que são uma grande 
mais-valia para o Município. “Os percur-
sos estão muito bem marcados e não sou 
só eu que o digo. Há esse reconhecimento 

OS PERCURSOS 
NO SEU
TELEMÓVEL
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dentro dos círculos de praticantes. Santo 
Tirso é muito bem referenciado” assegura.  
Se tivesse que destacar algum? “O percur-
so que passa nas Quedas da Fervença e o 
da Nascente do Leça, pelas belas paisa-
gens que têm”, responde. 

Avelino Ribeiro vive no Porto. Aos 67 
anos divide a prática desportiva entre a 
natação e as caminhadas que começou 
a fazer “há mais de 30 anos”. Uma ami-
ga deu-lhe a conhecer as caminhadas or-
ganizadas em Santo Tirso. “A primeira vez 
que participei foi numa caminhada notur-
na, tinha muitas crianças e achei muito bo-
nito”, recorda. 

Ao longo dos anos voltou diversas ve-
zes ao Município para caminhadas e já 

perdeu as contas aos percursos que fez, 
o último foi no início do ano e destaca o 
facto de “a sinalética ter vindo a ser melho-
rada”. Apesar de não conseguir escolher 
um percurso, tem preferência pelos “me-
nos urbanos”. A pandemia levou-o a pôr 
em suspenso os planos que tinha para ir 
“ pela terceira vez, fazer os Alpes italia-
nos”. Está ansioso por regressar às cami-
nhadas. “Assim que me digam que o risco 
já passou, volto”, até porque, garante” te-
nho alguma saudade de respirar o silên-
cio”. Apesar de todos os constrangimen-
tos, Avelino Ribeiro considera que este é 
um tempo de muita gente “despertar para 
sair de casa, caminhar e fazer exercício de 
forma saudável”.

PR2
Padrão 

Extensão: 12,1 km

Duração: 3 a 4 horas

Dificuldade: III – algo difícil

PR3  
Rio Leça 

Extensão: 15,1 km

Duração: 5 a 6 horas

Dificuldade: II - fácil

PR4
Abraço 

Extensão: 13,9 km

Duração: 5 a 6 horas

Dificuldade: III – algo difícil

 

PR1 
Histórico Pré-Industrial 

Extensão: 7,1 km

Duração: 3 a 4 horas

Dificuldade: III – algo difícil

PR5 
Moinhos do Fojo

Extensão: 7,1 km

Duração: 3 a 4 horas

Dificuldade: III – algo difícil

PR6 Circular  

Vale do Leça 
Extensão: 12 km

Duração: 4 a 5 horas

Dificuldade: III – algo difícil

PR6 linear  

Vale do Leça 
Extensão: 20 km

Duração: 6 a 7 horas

Dificuldade: III – algo difícil

PR7 
Entre Mosteiros 

Extensão: 10,5 km

Duração: 4 a 5 horas

Dificuldade: III – algo difícil

PR8  
Quintas e Parques 

Extensão: 10,6 km

Duração: 3 a 4 horas

Dificuldade: III – algo difícil

1.  Traga o seu lixo consigo

2. Deixe a natureza intacta

3. Mantenha-se no percurso sinalizado

1.  Respeite a propriedade privada

2. Não faça fogo

3. Evite fazer ruído

4. Utilize roupa e calçados adequados

5. Leve uma garrafa de água

REGRAS! TOME NOTA: 
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uma faixa etária em que é essencial pro-
mover o bem-estar físico e mental, por for-
ma a combater o isolamento e preservar 
rotinas. Se isto é importante em qualquer 
altura, tornou-se fundamental durante o 
período de confinamento”, explica o presi-
dente da Câmara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa.

Através das plataformas digitais da Câ-
mara Municipal, as aulas do Santo Tirso Ati-
vo passaram então a ter lugar com a mes-
ma frequência que aconteciam antes, duas 
vezes por semana, às terças e quintas-fei-
ras, pelas 9h30. Todos os alunos inscritos 
no Santo Tirso Ativo foram avisados que 
poderiam ter acesso às aulas através do 
facebook, youtube e ainda do Meo Kanal. 

Entre os hábitos alterados pela pande-
mia da Covid-19, a prática da atividade fí-
sica foi um deles. Com os equipamentos 
desportivos fechados e as pessoas confi-
nadas em casa, houve necessidade de levar 
o desporto até às pessoas, especialmente 
a um dos principais grupos de risco, a po-
pulação mais idosa.  

Foi com este objetivo que, logo no início 
de abril, a Câmara Municipal decidiu avan-
çar com aulas à distância do Santo Tirso Ati-
vo, programa de desporto sénior que conta-
va, até à fase do confinamento, com mais de 
1000 participantes, distribuídos por 51 tur-
mas e 18 polos em todo o concelho.

“Manter estas aulas foi prioritário por-
que, como sabemos, estamos a falar de 

SE NÃO SE PODE IR FAZER DESPORTO, O 
DESPORTO VAI A CASA. FOI DESTA FORMA QUE 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO INICIOU 
ONLINE, ATRAVÉS DA PÁGINA DO FACEBOOK E 
DO SEU CANAL DE YOUTUBE, AULAS DO SANTO 
TIRSO ATIVO, O PROGRAMA DE DESPORTO 
DESTINADO AOS SENIORES DO CONCELHO, MAS 
QUE PODE SER APROVEITADO POR TODOS PARA 
A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO. 
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“O MEU NETO ESTEVE CÁ EM 
CASA E FEZ A AULA COMIGO”

Desde a primeira aula, Albina Sousa 
aguarda pelas terças e quintas-feiras com 
grande ânimo. Não perde uma aula e ga-
rante que “fazem bem a tudo”. “Comecei 
a fazer as aulas através do facebook lo-
go desde o início e gosto muito. Não fa-
lho uma, só se tiver algum motivo de força 
maior, nesse caso faço depois noutra altu-
ra, mas prefiro sempre fazer no dia e hora 
marcado”, garante. 

Com 73 anos, começou a praticar exer-
cício físico quando se reformou, aos 60. 
Primeiro inscreveu-se nas aulas de hidro-
ginástica da piscina municipal e, cerca de 
dois anos depois, passou também a fre-
quentar as aulas do Santo Tirso Ativo. “Ti-
nha quase todos os dias ocupados, não es-
tava habituada a estar sempre fechada em 
casa”. As aulas foram, por isso, uma grande 
ajuda para se manter ativa, principalmente 
durante os meses de confinamento. Depois 
de quatro meses a praticar exercício físico 
neste modelo, garante que continua moti-
vada e que mantém a mesma assiduidade. 
“A diferença é que agora já não estou sem-
pre sozinha. Ainda outro dia, o meu neto 
estava cá em casa e também fez comigo”, 
acrescenta, visivelmente satisfeita. 

Ainda assim, Albina Sousa diz sentir fal-
ta do convívio a que estava habituada nas 
aulas presenciais e, até por isso, faz sem-
pre questão de interagir na aula. “Eu sou 

uma das que deixa lá sempre uma mensa-
gem, é a forma de dizer que estou presen-
te”, assume. 

Não é a única. Vídeo após vídeo, os ros-
tos por detrás dos feedbacks de incenti-
vo vão-se multiplicando e sendo cada vez 
mais familiares. Os professores, conheci-
dos de todos os que, antes da pandemia da 
Covid-19 integravam as aulas, são tratados 
pelos nomes, elogiados, incentivados. “Es-
tou com saudades deste bocadinho”, lê-se 
num comentário a um dos vídeos da au-
la. As saudades de uma realidade onde o 
convívio e a proximidade eram peças cha-
ve sentem-se, de resto, através das redes 
sociais. “Estou feliz por continuar a fazer 

ginástica, já que não podemos estar to-
dos juntos”, assume um dos participan-
tes das aulas.

O exemplo de Albina Sousa não é o 
único. A ela juntam-se muitos mais pes-
soas que, via telemóvel, tablet ou compu-
tador, assistem às aulas. Laurinda Almei-
da, de 71 anos, Ana Dias, de 64 e Cremilda 

Sousa, de 72, são outras das alunas as-
síduas do Santo Tirso Ativo. Desde que 
começaram, através das plataformas di-
gitais, as aulas do Santo Tirso Ativo con-
tam já com mais de 130 mil visualizações, 
mostrando que a iniciativa da Câmara Mu-
nicipal atinge, não só, os seniores como 
outros segmentos da população.

Albina Sousa é 
uma das alunas do 

Santo Tirso Ativo 
online desde a 

primeira aula

facebook — terça e quinta
às 9h30

youtube — terça e quinta
às 18h30

meo kanal — tecla verde

MELHORIA DO BEM-ESTAR 
FÍSICO E MENTAL DOS 
SENIORES ATRAVÉS DA 
MANUTENÇÃO DAS SUAS 
CAPACIDADES FÍSICAS, 
FUNCIONAIS E MOTORAS;

AUMENTO DA APTIDÃO 
CARDIOVASCULAR;

PRÁTICA DESPORTIVA 
ORIENTADA E ADAPTADA PARA 
A FAIXA ETÁRIA EM QUESTÃO;

MELHORIA DA QUALIDADE 
DE VIDA, ATRAVÉS DA 
MELHORIA DO DESEMPENHO 
NA EXECUÇÃO DE TAREFAS 
DIÁRIAS;

DESENVOLVIMENTO DA 
AUTOCONFIANÇA E 
AUTOCONHECIMENTO;

PROMOÇÃO DE SENTIMENTOS 
DE REVALORIZAÇÃO, 
AUTOESTIMA E AUTONOMIA, 
ATUANDO SOBRE OS 
SENTIMENTOS DE APATIA, 
MONOTONIA E DESINTERESSE;

PROMOÇÃO DE UM 
ENVELHECIMENTO ATIVO E 
SOCIALMENTE INTEGRADO 
EVITANDO O ISOLAMENTO 
SOCIAL.

benefícios
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as esculturas do miec  
VÃO DAR MAIS 
do que um filme 
de joaquim pavão

EM MARÇO DE 2019, JOAQUIM PAVÃO 
ESTEVE NO PARQUE URBANO SARA 
MOREIRA A DIRIGIR UMA EQUIPA DE 10 
ATORES NUMA FICÇÃO EM TORNO DAS 
ESCULTURAS DO MUSEU INTERNACIONAL 
DE ESCULTURA CONTEMPORÂNEA 
DE SANTO TIRSO. VOLTAMOS COM O 
CINEASTA AO PARQUE PARA NOS FALAR 
DESTE PROJETO, ÚNICO EM PORTUGAL, 
QUE JÁ DEU ORIGEM A UMA EXPOSIÇÃO, 
A UMA LONGA E A UMA CURTA-
METRAGEM, E QUE EM BREVE CHEGARÁ 
ÀS SALAS DE CINEMA. 

quarteirão cultural

84 85EDIÇÃO 10  •  QUARTEIRÃO CULTURALMUNICÍPIO DE SANTO TIRSO • 2019 / 2020

QUARTEIRÃO CULTURAL



Mal entramos no parque, Joaquim Pa-
vão, fixa-se na escultura “Sesriem – Poço 
das seis correias”, de Ângela Ferreira, on-
de várias crianças tentam um equilíbrio di-
fícil numa espécie de carrossel improvisa-
do: “Aquelas crianças estão ali a brincar, 
não lhes interessa por que é que aquela 
escultura é assim. Interessa que conside-
ram aquilo como delas e que, com certeza, 
quando crescerem aquela escultura vai fi-
car na memória e contribuir para alguma 
coisa, da mesma forma que os contágios 
que tive em criança fizeram a pessoa que 
sou hoje”, compara.

A relação do próprio Joaquim Pavão com 
o Museu Internacional de Escultura Contem-
porânea (MIEC) começou não em criança, 
mas em adolescente quando, enquanto es-
tudante de música, começou a frequentar o 
Festival Internacional de Guitarra. “Lembro-
-me de ficar a olhar para as esculturas espa-
lhadas pela cidade nos intervalos do festival 
e de ser um espectador em Santo Tirso. Eu 
não desenho, mas fazia alguns esquemas e 
acho que, se for procurar no meu arquivo, 
ainda devo ter algumas folhas, dessa altu-
ra, com uma ou outra escultura”, recorda.

Foi por isso que, perante o desafio a fa-
zer um filme sobre o MIEC Pavão tentou res-
gatar esse sentimento de voltar a ser es-
pectador das esculturas: “Vim aqui imensas 
vezes, metia-me com algumas pessoas que 
estavam a ver ou que estavam simplesmen-
te sentadas ou, mesmo, a interagir. Havia 
pessoas que inventavam nomes para al-
gumas das esculturas e eu interessava-me 
muito por esta apropriação”.

PROJETO
Para criar um filme em torno do MIEC, 

explica-nos que demorou até encontrar o 
caminho a seguir, tinha a preocupação de 
não criar um projeto muito longe do pú-
blico, ao mesmo tempo que também não 
queria uma novela. “Normalmente, em Por-
tugal faz-se um filme e ele fica fechado. O 
que nós tentámos fazer foi um projeto em 
que há vários filmes e desses vários fil-
mes, há várias leituras e são feitos para 
contextos diferentes, mas podem-se mis-
turar”, explica.

O primeiro resultado, a longa-metragem 
“Sculp Sonhos”, pôde ser vista na sede do 
MIEC na exposição “Projeto Sculp Sonhos”, 
durante o mês de fevereiro. O filme foi desen-
volvido em torno de sete quadros: nascer, co-
mer, brincar, construir, contemplar, procriar, 
morrer; correspondendo cada um deles, em 
termos visuais, a uma escultura diferente. 

Quanto à narrativa, foi construída uma 
narrativa distópica onde, num contexto de 
luta pela sobrevivência humana no planeta 
Terra, o livre arbítrio da maioria dos seres 
humanos é substituído pela “vontade cor-
reta” instituída por um pequeno grupo e 
comunicada a cada indivíduo por uma voz 
gerada num sistema algorítmico. Os sete 
quadros representam os sonhos, liberda-
des e pensamentos de uma personagem 
que habita um mundo onde todas as es-
colhas são facilitadas por algoritmos.

Muito importante é ainda a componente 
musical, a cargo do compositor Óscar Fle-
cha, um dos mentores do Festival Interna-
cional de Guitarra de Santo Tirso, que criou 
sete andamentos, um para cada quadro. 
Quando questionado sobre a influência da 
música no resultado final, Pavão é categó-
rico: “ A edição é a respiração do filme e 
a respiração do filme é do Óscar Flecha”.

VERSÕES
Desde o início, esteve prevista uma se-

gunda versão pensada para o grande pú-
blico – “Sculp” – mas, como a Covid-19, 
será “Sculp Sonhos” o primeiro a chegar 
às salas de cinema, contrariando a lógica 
estabelecida de que, no primeiro ano, “os 
filmes vão aos festivais, no segundo às sa-
las de cinema e no terceiro aos festivais 
de série B e algumas salas e cineteatros”. 
Uma vez que em 2020 praticamente não 
houve festivais de cinema, Joaquim Pavão 
decidiu, então, “mostrar um filme que seja 
um filme instalação, um filme exposição”. 
E, como considera que “a cultura precisa de 
ser viva”, vai ainda juntar um extra: “A pes-
soa vai à sala, mas não vai só ver o filme, 
vai ter um desafio e se ganhar esse desafio 
pode até ganhar um prémio”.

Joaquim Pavão avançou ainda com outra 
derivação do mesmo projeto, a curta-me-
tragem de 23 minutos “Sculp Entre Sonhos” 
que, em junho, estreou na RTP2.

JOAQUIM PAVÃO

Guitarrista, compositor e realiza-
dor, Joaquim Pavão escreveu músi-
ca para teatro, cinema e concerto. 

O filme “Antes que a noite venha 
– Falas de Antígona”, que o rea-
lizador criou durante o “Creative 
Film Workshops”, do Festival In-
ternacional de Cinema Avanca, em 
2017, alcançou quatro distinções 
no “Red Carpet Film Awards”, em 
Nova Iorque.
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Em 2019, Joaquim Pavão filmou duran-
te cerca de 20 dias no Parque Urbano Sa-
ra Moreira, dia e noite, com uma equipa 
de 10 atores que dormiam uma média de 
cinco horas, num março “particularmente 
frio”. Quando fala sobre a experiência de 
filmar em Santo Tirso, não poderia ser mais 
elogioso. “Santo Tirso tem ótimas condi-
ções para ter aqui uma espécie de fábrica 
de cinema, porque tem um tecido económi-
co único e tem espaços”, garante. Através 
do apoio das empresas locais, o cineasta 
conseguiu os figurinos, uma das parcelas 
mais importantes do filme, e confessa que 
“a qualidade da produção excedeu todas 
as expectativas”.

Para que não haja dúvidas da importân-
cia destas sinergias esclarece: “Escusamos 
de pensar que cultura e economia não es-
tão ligadas, só temos a ganhar se andarem 
em conjunto”. Pavão considera que no que 
toca à produção cinematográfica, Portugal 
começa agora a acordar para essa reali-
dade. “O que é que nós não temos? Um 
espaço onde possa ser criado, por exem-
plo, as condições para que as produções 
possam cá estar. Por incrível que pareça, 
no caso de Santo Tirso, os investimentos 
estão quase todos feitos, porque têm aqui 
tudo”, atesta.

Por diversas vezes Joaquim Pavão fala 
da importância de, no nosso mundo cada 

vez mais global, “a cultura não se extinguir 
numa obra fechada, distante e snob”, até 
porque considera que, num país como o 
nosso, “com um mercado muito diminuto e 
onde as pessoas gostam de tocar e expe-
rimentar a cultura tem que ser vivida”. Es-
ta é, para si, a grande mais-valia de Santo 
Tirso: “O MIEC mostra que a arte é para ser 
tocada e é uma grande lição. Estão a dar 
conhecimento não a uma cidade, mas ao 
país e ao mundo. Aquele conceito de museu 
fechado, isso acabou, aqui a cultura não é 
uma espécie de objeto sagrado que não 
se pode tocar, é algo que é das pessoas 
de Santo Tirso e das pessoas que visitam 
Santo Tirso e isto é muito bonito”.

fábrica de cinema

COMER

Sesriem, Poço 
das Seis Correias 
Ângela Ferreira 

CONSTRUIR

Adão e Eva 
Michel Rovelas 

NASCER

Oeuf du vent 
Kishida Katsuji 

CONTEMPLAR

Casa comprida  
com árvore dentro  
Carlos Nogueira 

PROCRIAR

Duas faces 
Wang Keping 

MORRER

Cubo 
Jacques Villeglé 

BRINCAR

Canyon 
Pino Castagna 

OBRAS DE INSPIRAÇÃO

DISTINÇÃO

Em julho, “Sculp- Sonhos” ganhou, por unanimidade, o 
prémio Competição Avanca, o primeiro festival a que foi 
a concurso. O júri foi constituído pelo cineasta Cláudio 
Jordão e pelos investigadores Liliana Rosa, Manuel Frei-
re, Clarissa Rodrigues e Joana Doignot (França).
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O DIA 1 DE MAIO DE 2005 MARCA 
O DIA EM QUE A COMPANHIA DE 
TEATRO “OS QUATRO VENTOS” 
NASCEU. UMA HISTÓRIA DE AMOR 
ÀS ARTES CÉNICAS QUE CONTINUA 
A DAR FRUTOS, 15 ANOS DEPOIS. 
UM CAMINHO QUE JÁ LEVOU A 
DIVERSOS PALCOS PEÇAS DOS 
MELHORES DRAMATURGOS DA 
LITERATURA PORTUGUESA

Camilo Castelo Branco, Luísa Costa Go-
mes, Maria José Meireles, Ana Maria Ma-
galhães e Isabel Alçada, José Gomes Fer-
reira, Teolinda Gersão, Francisco Gomes 
de Amorim. Estes são os nomes de alguns 
dramaturgos portugueses que têm servido 
de inspiração para as peças que a compa-
nhia de teatro “Os Quatro Ventos” tem le-
vado a cena. 

Miguel Carvalho foi o mentor do proje-
to, quando no dia 1 de maio de 2005 uma 
sessão pública de apresentação do proje-
to revelou que, dentro da comunidade, ha-
via espaço para crescer. “O Miguel Carvalho 
queria formar uma companhia de teatro e 
chamou algumas pessoas. A resposta foi 
positiva. As pessoas aderiram ao projeto 
e rapidamente o público também, porque 

assistir aos nossos espetáculos é acessível 
e o feedback que temos tido do público é 
que o valor é justificado pela qualidade do 
trabalho apresentado”, aponta.

De um grupo pequeno, com palcos im-
provisados, depressa conseguiram pas-
sar por uma enorme evolução. “Não tem 
comparação possível”, alude Isménia Leite, 
justificando: “Hoje, somos uma companhia 
profissional, a trabalhar com profissionais, 
com um diretor artístico que é um grande 
talento reconhecido não só em Portugal, 
mas também no exterior”.

No palco, a diferença entre amadores, 
semiprofissionais e profissionais passa 
totalmente despercebida, garantem. “Os 
amadores têm uma paixão imediata por 
aquilo que estão a fazer, estão aqui a 100 
por cento e adoram fazer isto. Depois te-
mos os profissionais que já têm uma dinâ-
mica e uma forma de ver o trabalho muito 
mais assertiva”, descreve Pedro Ribeiro.

E se o reflexo do trabalho apresentado 
ao público é o lado mais visível, é atrás de 
cena que se regista um grande crescimen-
to ao longo dos 15 anos de companhia. Is-
ménia Leite explica: “Conseguimos arranjar 
verbas para pagar aos atores profissionais, 
para darmos ajudas de custo àqueles que 
não são profissionais, assegurar alimen-
tação, bem como comprar materiais que 
utilizamos nas peças”. Uma realidade, co-
mo realça, muito diferente de uma com-
panhia de teatro amador, na qual são os 
próprios elementos, “com muito mérito e 
dedicação”, que trabalham produzem os 
seus próprios adereços. Os figurinos usa-
dos nas peças d’ “Os Quatro Ventos” são 
exclusivos, desenhados por Pedro Ribei-
ro. “Desenhar roupa e tê-la confecionada 
é um luxo que poucas companhias têm”, 
reconhece.  

o trabalho apresentado foi, desde o início, 
de qualidade”, recorda Isménia Leite que 
também esteve na génese da companhia, 
em Burgães, e atualmente assume a vice-
-presidência da associação.   

A essência da companhia de teatro sem-
pre se pautou pelo amor às artes cénicas, 
tendo construído ao longo dos últimos 15 
anos um caminho de qualidade e dedicação 
que já fez chegar a palco peças de alguns 
dos melhores dramaturgos, pelas mãos de 
profissionais. 

Pedro Ribeiro chegou à companhia em 
2007. Nesse ano, a sede d’ “Os Quatro Ven-
tos” transferiu-se de Burgães para o centro 
da cidade de Santo Tirso, concretamente 
para um espaço cedido pelos Bombeiros 
Voluntários Tirsenses. 

EVOLUÇÃO PARA COMPANHIA 
PROFISSIONAL

A desempenhar funções de encenador 
e diretor artístico, Pedro Ribeiro fala com 
um entusiasmo contagiante sobre o proje-
to: “Quando nasceu, era uma companhia 
de teatro amador. Foi evoluindo para tea-
tro profissional, muito embora continue a 
ter atores amadores no elenco base”. E é 
a própria a companhia de teatro que tem 
tido um papel preponderante nessa profis-
sionalização, promovendo formações, wor-
kshops e iniciativas que ajudem a evoluir 
os atores. Hoje, “Os Quatro Ventos” traba-
lha com três níveis diferentes de formação 
e o diretor artístico acredita que “o público 
começou a perceber que o projeto evolui 
cada vez mais”. “O preço dos bilhetes para 

Iménia Leite e Pedro 
Ribeiro falam do 
trabalho realizado 
pela companhia

COMPANHIA 
“OS QUATRO 

VENTOS” 
comemora 

15 anos 
de muitas histórias
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SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

O TEATRO E A SOCIEDADE
A dedicação que depositam na arte é 

evidente na forma como descrevem a for-
ma de trabalhar. “Não dá para fazer teatro 
para uma parede ou para uma câmara. O 
teatro só faz sentido quando há uma trans-
ferência de alguma coisa, quando chora-
mos com os atores, ou quando pensamos 
na nossa vida por causa daquilo que está 
a acontecer em palco. É essa transferência 
que faz com que os aplausos aconteçam 
no final”, descreve Pedro Ribeiro.

O trabalho até à estreia é longo, impará-
vel, avassalador e, garante, tudo vale a pe-
na no momento em que começa. “Compen-
sa a nostalgia que vem a seguir, quando 
começamos a desmontar o que deu tanto 
trabalho a construir e que foi feito com tan-
to entusiasmo”, confidencia Isménia Leite.

Reiterando o apoio que têm sentido por 
parte do público, o encenador e diretor ar-
tístico da companhia “Os Quatro Ventos” 
garante que a relação entre o teatro e a 
sociedade é essencial. Aliás, replica, “não 
estaria a trabalhar em Santo Tirso há tanto 
tempo se não sentisse que este trabalho 
é valorizado”. 

E nem só do público/espectadores 

possível foi uma das soluções, mas o cho-
que com a realidade e o cumprimento das 
regras sociais acaba sempre por causar 
desgostos. “A última peça que levamos a 
cena, “António Marinheiro”, foi dura, por-
que custa estar numa sala com capacida-
de para 150 pessoas e limitar a entrada a 
32, por questões de segurança”, admite. 

Para o futuro, o principal objetivo é 
ter um espaço próprio que satisfaça as 
necessidades da companhia “Os Quatro 
Ventos”. “Temos o reportório todo, des-
de 2005, guardado”, alude Pedro Ribeiro, 
acrescentando: “Há figurinos em casas de 
umas pessoas, peças de cenário em ga-
ragens de outras, porque não temos uma 
sede onde organizar tudo”. 

Isménia Leite, concorda:  explica que, 
até hoje, ensaiam nos Bombeiros Volun-
tários Tirsenses. “Temos de agradecer aos 
Bombeiros Voluntários Tirsenses por nos 
deixarem ter o espaço que temos, atual-
mente. Mas é verdade que o espaço co-
meça a ser pequeno para a bagagem que 
a companhia “Os Quatro Ventos” tem ao 
longo destes 15 anos”.

vive uma companhia de teatro. A coope-
ração é feita com lojas locais, com arte-
sãos, com pessoas que “fazem promoções, 
por saber que é para a companhia de tea-
tro”. “Há benfeitores que nos dão dinhei-
ro para montar uma produção específica”, 
exemplifica. 

O dinamismo económico em torno da 
arte é real e palpável e “tem havido um 
crescimento por parte do público e por par-
te das empresas e das lojas de Santo Tir-
so”, que percebem melhor como ajudar a 
companhia e como tirar partido do dinhei-
ro que investem. “A economia relacionada 

com o teatro que existe é fundamental pa-
ra que a economia local também se de-
senvolva e promova o estabelecimento 
de laços e parcerias”, defende Pedro Ri-
beiro.  Nesse aspeto, advoga, “acho que 
a companhia está a fazer um trabalho de 
qualidade”.

FOCO NA DRAMATURGIA 
PORTUGUESA

Os anos tornaram a companhia cada 
vez mais voltada para os dramaturgos por-
tugueses, muito pela convicção de Pedro 
Ribeiro de que “existe muita boa literatura 

em Portugal, muitos bons autores que não 
são representados suficientemente nos 
teatros nacionais”. “Aqui, temos a oportu-
nidade de entrar num texto que já não é fei-
to há muito tempo e mostrar que a drama-
turgia portuguesa é super colorida e tem 
imensas facetas diferentes”, refere. “O Ur-
so”, “João sem Medo” e “Fígados de Tigre” 
são algumas das peças que têm dado vida 
e que, em muitos casos, têm levado para lá 
das fronteiras do concelho de Santo Tirso.

Anualmente, avançam com uma no-
va produção infantil e uma nova produ-
ção para adultos. Depois, como também 
se trata de uma companhia de reportório, 
vão repondo peças. A organização das dis-
ponibilidades de cada um e a procura por 
novos membros faz-se de forma eficaz e 
organizada. “Trabalhamos em alturas es-
pecificas do ano”, explica Pedro Ribeiro, 

lembrando que quando a programação é 
lançada, em janeiro, todos sabem quando 
vão trabalhar. “Não é obrigatório as pes-
soas estarem aqui todos os dias da sema-
na, nem nós queremos isso, porque este 
trabalho acaba por se tornar muito inten-
so”, adianta.

COVID-19 E FUTURO
A comemorar 15 anos e com uma pro-

gramação recheada na manga, a pandemia 
da Covid-19 veio desafiar a companhia a 
fazer uma das coisas que está mais ha-
bituada: adaptar-se. “Quando se trabalha 
em teatro é-se criativo e não interrompe-
mos nada”, garante o diretor artístico. Ha-
bituados a contornar percalços e a ultra-
passar obstáculos, foi necessário repensar 
a forma como apresentar as peças. Trans-
ferir para a versão online aquilo que era 

Isménia Leite, vice-presidente da 
companhia “Os Quatro Ventos”

Pedro Ribeiro é encenador 
e diretor artístico

“Robertos”  
Dia 12 às 16h00  
Praça do Centro Cívico 
A Companhia Red Cloud 
Marionetas apresenta um clássico 
das marionetas portuguesas. 
Público M/6

“Da Ideia à Desmontagem”  
Dia 21 às 21h00   
Átrio Câmara Municipal  
O percurso de vida de uma criação teatral. 
Encontro informal com a equipa da CT4V e 
o público, onde se conhece os bastidores da 
criação teatral e se contam histórias dos 
15 anos de atividade. 
Público geral, entrada gratuita.

“Um Dia Alfabético”  
Dia 27 às 15h00 e 16h30  
Auditório dos Bombeiros Amarelos 
Reposição da peça do reportório 
da companhia. 
Público 0-5

15 ANOS 15 EVENTOS

“O Leão e  
o Coelho Saltitão”  
Dia 14 às 10H30
Biblioteca Municipal 
Estreia da Nova Produção Infantil.  
Público M/3, entrada gratuita.

“Rapunzel”  
Dia 6 às 15h00
Auditório Paroquial 
Reposição da peça  
do reportório da companhia.  
Público M/6

“Objetos com Drama”  
De 21 out a 21 de nov
Átrio Câmara Municipal  
Exposição comemorativa dos 15 anos da 
Companhia de Teatro “Os Quatro Ventos”.
Público geral, entrada gratuita.
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1. Estou a recordar-me da car-
rinha que andava pelas ruas 
a informar os habitantes dos 
cuidados que deviam ter.

2. Penso que devemos man-
ter os cuidados considerados 
mais decisivos, nomeadamen-
te a lavagem das mãos, o uso 
da máscara, o distanciamento. 

3. Eu sou um “localista” por 
excelência. Tento comprar e 
consumir tudo em Santo Tirso. 
Penso que, cada vez mais, to-
da a gente deve fazê-lo.

1. Ajudarem as pessoas que 
realmente não podiam sair de 
casa, porque estavam infeta-
dos, ou o apoio ao esclareci-
mento das dúvidas por parte 
das empresas.

2. A máscara, desinfetar as 
mãos e não estar em convívios 
com muita gente.

3. Sim, já comprava, mas 
reforcei.

NUNO SAMPAIO

CRISTINA NETO

1. O centro de Rastreio foi 
bom e eu, por acaso, preci-
sei dele.

2. Usar máscara nos espa-
ços fechados, estar sempre 
a desinfetar as mãos, mas 
acho que agora as pessoas 
começam a facilitar mais um 
bocadinho.

3. Eu fui menos ao supermer-
cado. Deixei de ir tanto às 
grandes superfícies, vou ape-
nas para o essencial.

1. Talvez fazerem os testes nos 
lares.

2. Os cuidados da DGS: o 
afastamento, o uso do gel, as 
máscaras.

3. Sim. Agora, não me desloco 
com a mesma frequência aos 
grandes centros para fazer 
compras. 

1. Se calhar o Centro de Aco-
lhimento para receber in-
fetados, no caso de ser 
necessário.

2. Parece-me evidente que a 
desinfeção das mãos e o uso 
de máscara são absolutamen-
te essenciais.  

3. Já era um hábito e, portan-
to, não alterei o que já fazia, 
continuei a  comprar no co-
mércio local.

EMANUEL MARTINS

1. O Centro de Rastreio acho 
que foi o melhor. Ficou num 
sítio muito acessível, numa 
altura em que era importan-
te testar.

2. Continuar a usar a másca-
ra e desinfetar as mãos. Já nos 
sentimos mais confortáveis 
nesta fase de desconfinamen-
to. Todos os estabelecimentos 
têm contribuído para a nossa 
segurança e isso também nos 
dá confiança

3. Sim, passamos a ficar mais 
por aqui e não tanto ir ao 
shoppings.

INÊS E FRANCISCA SANTOS

SANDRA PINHEIRO

BRUNO OLIVEIRA

1. Houve várias. O apoio aos 
lares, os vídeos em direto que 
o presidente fazia, que ia aju-
dando a que as pessoas mu-
dassem os comportamentos

2. O distanciamento social, o 
uso da máscara. Mas ainda 
não estou confortável com o 
convívio com várias pessoas.

3. Passei a comprar mais no 
comércio local para apoiar e 
também por algum receio dos 
ajuntamentos nas grandes 
superfícies.

PAULO MACHADO

1. Eu vou sair do âmbito da 
pergunta e dizer que o mais 
importante é o civismo das 
pessoas. Se as pessoas tive-
rem civismo e respeito pelos 
outros, mantiverem as regras, 
tudo corre bem. 

2. Distanciamento social e, 
em espaços fechados, usar a 
máscara.

3. Praticamente, só faço as 
compras necessárias para a 
alimentação, de resto mais 
nada. Ainda não há abertu-
ra e à vontade para fazer-
mos as coisas que estávamos 
habituados.

EDUARDO RIBEIRO

INQUÉRITO 
DE RUA

1. QUAL A MEDIDA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTO TIRSO 
QUE TEVE MAIS IMPACTO 
NA POPULAÇÃO DURANTE A 
PANDEMIA?

2. QUE CUIDADOS CONSIDERA 
MAIS IMPORTANTE MANTER? 

3. TEM APOSTADO MAIS NO 
COMÉRCIO LOCAL PARA 
APOIAR OS PEQUENOS 
NEGÓCIOS
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