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Mais Verde
Depois de cerca de 30 anos de avanços e recuos, o Parque do Verdeal saiu 

finalmente do papel.  
O projeto, que está a ser implementado em ambas as margens do rio Vizela, 

vai criar um novo pulmão verde no concelho e permitir unir Vila das Aves e São 
Tomé de Negrelos, duas freguesias nem sempre historicamente próximas.

O Parque do Verdeal irá constituir-se, assim, como uma estrutura verde de li-
vre acesso, diversa e inclusiva, capaz de promover a ligação entre a natureza, o 
ser humano e o enquadramento urbanístico.

No total, serão cerca de quatro hectares ocupados com áreas de lazer e recreio,  
que incluirão um circuito pedonal e ciclável, em linha com a estratégia ambiental 
que tem vindo a ser concretizada pelo Município nos últimos anos.

O ambiente é, para nós, uma prioridade. Fazemos parte do Pacto de Autarcas 
para o Clima e Energia e estamos comprometidos com a descarbonização. No 
âmbito do Plano Municipal de Ambiente de Santo Tirso – Território Sustentável, 
temos como eixos estratégicos a mobilidade urbana sustentável, a melhoria do 
desempenho energético e mitigação dos impactos das alterações climáticas, e a 
defesa da natureza e da biodiversidade.

Fruto do investimento que tem vindo a ser feito, somos, hoje, um dos municí-
pios da Área Metropolitana do Porto com mais espaços verdes per capita. É esse 
o caminho que vamos continuar a trilhar. 

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

J á está em marcha a construção 
do Parque do Verdeal, um investi-
mento de 1,8 milhões de euros que 
vai unir as freguesias de Vila das 
Aves e S. Tomé de Negrelos. Com 

uma área de cerca de quatro hectares, 
o parque contará com um circuito pe-
donal e ciclável bem como áreas de la-
zer e espaços multiusos. Serão criados 
largos, para os visitantes se sentarem, 
e uma ponte-passadiço, com cerca de 
220 metros, que facilitará a junção dos 
dois lados do rio.

“É um dia histórico para as fregue-
sias de Vila das Aves e São Tomé de 
Negrelos que reivindicam esta obra há 
cerca de três décadas”, referiu o presi-
dente da Câmara Municipal de Santo Tir-
so, Alberto Costa, durante a cerimónia 
de lançamento da primeira pedra, que 
decorreu no passado dia 30 de abril. 

O autarca salientou que o Parque do 
Verdeal é um dos exemplos do traba-
lho que vem sendo concretizado pelo 
município no âmbito da sua estratégia 
ambiental e que “vai constituir-se como 
uma estrutura verde de livre acesso, di-
versa e inclusiva, capaz de promover a 
ligação entre a natureza, o ser humano 
e o enquadramento urbanístico”.

Alberto Costa lembrou ainda que 
o projeto, “implementado em ambas 
as margens do rio Vizela, vai unir duas 

freguesias nem sempre historicamen-
te próximas”.

O ministro do Ambiente e da Ação 
Climática, João Pedro Matos Fernandes, 
também presente na cerimónia, des-
tacou que “é fundamental que os rios 
sejam espaços de convívio, em que se 
preserve e crie condições para melhorar 
a qualidade da água, espaços de união 
e não de separação”.

Feliz com o arranque da construção 
do parque, Joaquim Faria, presidente da 
Junta de Freguesia de Vila das Aves, ga-
rantiu que “a obra, há muito ansiada, 
será um primeiro passo para um próxi-
mo projeto que é reabilitação da baixa 

de Vila das Aves”.
Já o presidente de Junta de Freguesia 

S. Tomé de Negrelos, Roberto Figueire-
do, salientou que o parque vai contri-
buir para “dinamizar uma zona esteve 
esquecida durante muito tempo, contri-
buindo para aumentar a qualidade de 
vida da população”.

Do lado de Vila das Aves, o Parque 
do Verdeal irá desenvolver-se entre a 
estação de comboio e o rio Vizela. Já 
na freguesia de São Tomé de Negrelos, 
na margem esquerda, a área de inter-
venção desenvolve-se no espaço entre 
a Rua do Espírito Santo - Estrada Na-
cional 105 e o rio Vizela.

Investimento de 1,8 milhões de euros vai unir as freguesias de Vila das Aves e S. Tomé de Negrelos

Obras deverão estar concluidas no espaço de um ano

É um dia histórico para 
as freguesias de Vila 
das Aves e São Tomé de 
Negrelos que reivindicam 
esta obra há cerca de três 
décadas 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

É fundamental que os rios 
sejam espaços de convívio, 
em que se preserve e crie 
condições para melhorar 
a qualidade da água 

João Pedro 
Matos Fernandes
Ministro do Ambiente 
e da Ação ClimáticaFO
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Lançada a primeira pedra 
do Parque do Verdeal
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A festejar cinco anos da 
inauguração da nova 
sede, o Museu Inter-
nacional de Escultu-
ra Contemporânea 

(MIEC) recebeu uma nova ex-
posição que assinalou o arran-
que das comemorações. “Maria 
Beatitude – Percurso Remémo-
ro” abriu ao público no dia 21 
de maio e pode ser visitada até 
dia 3 de setembro.  

“Percurso Remémoro” é o no-
me da exposição que assinala 
os cinco anos da inauguração da 
nova sede do Museu Internacio-
nal de Escultura Contemporânea 
(MIEC), um projeto da coautoria 
dos arquitetos Álvaro Siza Viei-
ra e Eduardo Souto de Moura.

O trabalho da artista plástica 
Maria Beatitude poderá ser vi-
sitado até 3 de setembro e reú-
ne um conjunto de pinturas e 
instalações artísticas apresen-
tados de forma metafórica. A ex-
posição retrata um percurso de 
memórias e vivências que esta-
belecem paralelismos com o tra-
balho de atelier ou a passagem 
do tempo. “Percurso remémoro 
faz muito sentido porque todos 
os dias acrescentamos algo à 
nossa caminhada”, referiu a ar-
tista, que marcou presença na 
inauguração da exposição. 

Presente esteve também o 
presidente da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso, Alberto Cos-
ta, que sublinhou o empenho 
do Município para que “a cultu-
ra esteja ao alcance de todos”. 
“Temos feito, ao longo dos últi-
mos 30 anos, uma forte aposta 
na cultura, seja na qualidade da 
programação cultural, seja em 
educar para a importância da 
arte e o MIEC é, sem dúvida, um 
exemplo disso”, adiantou. 

Este foi, de resto, um dos 
pontos altos das comemorações 
do quinto aniversário do MIEC 
que decorreu, este ano, de for-
ma a cumprir todas as normas 
de segurança estabelecidas pe-
las autoridades sanitárias face 
à pandemia da Covid-19.

A programação continuou a 
22 de maio com uma visita guia-
da pelas esculturas da cidade. 
Joaquim Pavão voltou a Santo 
Tirso para a exibição do filme 
“Antes que a noite venha. Falas 
de Antígona”, premiado em No-
va Iorque com quatro distinções 
nos “Red Carpet Film Awards". 
O realizador da obra cinemato-
gráfica “Sculp”, criada em tor-
no das esculturas do acervo do 
MIEC, foi também o protagonista 
da conferência “Sobre os limites 
da frase” que decorreu após a 
transmissão do filme.

A apresentação do E-book 
“MMAP | MIEC_2016-2021. Me-
diação Cultural: programação, es-
paços, meios e estratégia”, que 
compila toda a história dos pri-
meiros cinco anos da sede do 
museu foi outro dos pontos de 
destaque da programação, que 
encerrou, a 23 de maio, com duas 
sessões da peça “Natureza em 
volta”, destinada aos mais novos.

Transmissão do filme Antes que a noite Venha marcou o regresso de Joaquim Pavão a Santo Tirso

Exposição reúne um conjunto de pinturas e instalações artísticas

A exposição de Maria Beatitude marcou o arranque das comemorações

A peça “Natureza em volta” foi destinada aos mais novos

Com um dos maiores parques 
escultóricos da Península Ibé-
rica, Santo Tirso é já um ponto 
de paragem obrigatória para 
os amantes de arte e escultu-
ra. Pela nova sede do MIEC 
passaram já mais de 40 mil vi-
sitantes. Promover o turismo 
cultural é, assim, um dos ob-
jetivos do Município e Alberto 
Costa defende que “a qualida-
de das 57 obras que compõem 
o espólio do museu ao ar li-
vre, aliada ao prestígio dos ar-
quitetos Souto Moura e Siza 
Vieira, que desenvolveram o 
projeto da sede do MIEC, são 

razões suficientes para proje-
tar Santo Tirso no contexto in-
ternacional através da arte”.
Depois de encerrado durante o 
Estado do Emergência, como 
medida de diminuição da pro-
pagação do vírus da Covid-19, 
o Museu Internacional de Es-
cultura Contemporânea já rea-
briu. Funciona de terça a sex-
ta-feira das 09h00 às 12h30 e 
das 14h30 às 17h30 e aos sá-
bados e domingos das 14h00 
às 19h00.
A entrada é gratuita e pode 
ser feita respeitando as me-
didas impostas pelas auto-

ridades de saúde, nomeada-
mente o uso de máscara e a 
manutenção de uma distân-
cia mínima de dois metros en-
tre as pessoas. Está apenas 
permitida a presença de cinco 
pessoas por cada 100 metros 
quadrados, os livros disponí-
veis para venda não podem 
ser consultados e a cafetaria 
encontra-se, temporariamen-
te, encerrada. A utilização de 
audioguias para visitas autó-
nomas às esculturas ao ar li-
vre é permitida, garantindo-se 
a sua higienização no final de 
cada utilização.

SEDE COMO PONTO DE VIRAGEM

Programa prolongou-se ao longo de três dias 

MIEC celebra cinco anos com exposição de Maria Beatitude
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O Presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Tirso, Alber-
to Costa, visitou, a 
25 de maio, as ins-

talações da CTEQ – Indústria 
Química, SA. Instalada na Zo-
na Empresarial do Barracão, a 
empresa desenvolveu um pro-
duto inovador que garante uma 
proteção prolongada das su-
perfícies contra o contágio da 
Covid-19.

Destacando o facto de se 
tratar de uma empresa “com 
um importante papel na dina-
mização económica e na rea-
lidade social do concelho”, 
Alberto Costa aproveitou a visi-
ta para enaltecer o caráter ino-
vador da CTEQ e o seu “enorme 

potencial”.
Com atividade direcionada 

para a produção e comercia-
lização de produtos químicos 
e especializada na produção 
de detergentes, a CTEQ desen-
volveu um produto inovador a 
nível nacional que vai ao en-
contro da realidade pandémica 
e consiste numa solução aquo-
sa que, quando aplicada sobre 
as superfícies, impede o con-
tágio com a Covid-19.

“É um produto realmen-
te inovador”, assume o admi-
nistrador da empresa, Paulo 
Abreu, explicando que “a fun-
ção dele é trazer segurança a 
toda a gente que trabalha em 
casa, quer num escritório, ou 
que viva num sítio onde exis-

tam várias pessoas a tocar nas 
superfícies”.

No caso do desinfetante de-
senvolvido pela CTEQ existe 
uma versão que garante a pro-
teção durante 24 horas e outra 
por um período de 30 dias. “É 
um produto que tem bastante 
sucesso porque, para além de 
ser económico, tem uma garan-
tia de segurança”, continua o 
administrador.

Instalada em Santo Tirso 
desde 2006, mas com um per-
curso que remonta a 1979, a 
empresa tem, atualmente, um 
volume de negócios que ronda 
os seis milhões de euros e cer-
ca de 50 funcionários.

Alberto Costa mostrou-se 
orgulhoso por existirem “em-

presas com a qualidade, a 
consciência social e ambien-
tal da CTEQ no Município”. 
Sublinhou, ainda, que “todas 
as grandes marcas que com 
ela trabalham comprovam a 
excelência dos serviços que 
prestam e dos produtos que 
oferecem”.

“O Município de Santo Tirso 
será sempre um forte apoian-
te do progresso e da inovação 
tecnológica”, concluiu.

A visita inseriu-se no Rotei-
ro Invest Santo Tirso, périplo 
que tem levado o presidente da 
autarquia a visitar o comércio 
e indústria do concelho, com 
vista à promoção de sinergias 
e à dinamização económica do 
Município.

A requalificação da Escola 
Básica da Lage, em Vi-
larinho, já está concluí-
da e representou um 
investimento de 350 

mil euros. A obra garantiu a be-
neficiação de espaços exteriores, 
trabalhos de pintura, reformula-
ção de tetos, pavimentos e ilu-
minação e instalações sanitárias.

Durante a cerimónia de inau-
guração, que decorreu a 10 de 
maio, o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Alber-
to Costa, sublinhou as “condi-
ções de excelência” da escola, 
lembrando que a Educação é uma 
prioridade para o Município e que 
“o investimento que tem vindo a 
ser feito na requalificação dos es-
tabelecimentos escolares, ascen-
de já a cinco milhões de euros”.

O autarca sublinhou que a in-
tervenção realizada só foi possí-
vel porque a Câmara “está sempre 
aberta ao diálogo e vai concertan-
do as dificuldades, procurando 
encontrar as melhores soluções”.

Presente esteve também o 
diretor-geral da DGEST, João 

Gonçalves, que destacou a impor-
tância da intervenção. “As crian-
ças passam imenso tempo dentro 
das escolas pelo que a criação de 
condições de conforto é essen-
cial para termos escolas do séc. 
XXI”, aludiu.

Feliz por ver concretizada uma 
reivindicação antiga, o presiden-
te da Junta de Freguesia de Vila-
rinho, Jorge Faria, explicou que 
a Escola Básica da Lage “nunca 
teve tantas condições” e que, por 
isso, “os pais deixaram de ter mo-
tivo para colocar os filhos nou-
tras escolas, nomeadamente de 
outros concelhos”.

A beneficiação do espaço ex-
terior incluiu intervenções na zo-
na de entrada da escola, com a 
aplicação de um coberto para me-
lhor comodidade no acolhimento 
dos alunos, tendo sido requalifi-
cado o anfiteatro ao ar livre bem 
como todo o espaço de jogos e 
recreio coletivo e construído um 
polivalente.

Esta requalificação vem be-
neficiar cerca de 120 crianças do 
pré-escolar e primeiro ciclo.

Promover a saúde juvenil 
e os estilos de vida saudáveis 
é o grande objetivo do pro-
grama Cuida-te+ do Instituto 
Português do Desporto e Ju-
ventude ao qual o Município 
de Santo Tirso se associou. 

A primeira de três ações 
aprovadas na área da edu-
cação para a saúde decorreu 
a 18 de maio, na Fábrica de 
Santo Thyrso e juntou 18 jo-
vens da ASAS - Associação 
de Solidariedade e Ação So-
cial de Santo Tirso no wor-
kshop “Cuidar-te” onde a 
expressão plástica foi o mo-
te principal de desenvolvi-
mento da saúde mental.

Através de atividades 
monitorizadas por técnicas 
especializadas, os jovens pu-
deram, ao longo de cerca de 
duas horas, colocar a arte ao 
serviço da saúde para contro-
lar transtornos de ansiedade 
e incentivar o relaxamento.  

Destinado a jovens entre 
os 12 e os 25 anos, particu-
larmente em situação vulne-
rável ou de exclusão social, 
o projeto promove a norma-
lização do desenvolvimento 
biopsicossocial dos jovens 
quer ao nível do autoco-
nhecimento e autocontrole, 
quer desbloqueando barrei-
ras comunicacionais e impul-
sionando comportamentos 
regidos pela ética.

Esta foi a primeira de três 
iniciativas dirigidas aos mais 
jovens que a Câmara Munici-
pal irá impulsionar. Previstas 
estão, ainda, uma atividade 
onde o teatro é utilizado co-
mo ferramenta potenciadora 
de hábitos de vida mais sau-
dáveis e um workshop foca-
do na educação através da 
dança.

O trabalho desenvolvido 
em cada uma das sessões é 
adequado aos projetos de vi-
da de cada um, garantindo a 
promoção e desenvolvimen-
to das suas competências.

BREVE

Quinta 
de Gomariz 
recebe voto 
de louvor

A Câmara de Santo 
Tirso atribuiu, em reu-
nião do executivo muni-
cipal de 6 de maio, um 
voto de louvor à Quinta 
de Gomariz. A distinção 
surge como resultado da 
medalha de prata rece-
bida pelo vinho Loureiro 
“Quinta de Gomariz Co-
lheita Selecionada 2020” 
no concurso “Os Melho-
res Verdes”.

A Quinta de Gomariz 
voltou a ser distinguida 
no concurso promovido 
anualmente pela Comis-
são de Viticultura da Re-
gião dos Vinhos Verdes 
ao conquistar o segundo 
melhor lugar na categoria 
Vinho Verde Loureiro. Isto 
depois de, na edição de 
2020, a produtora viní-
cola ter sido galardoada 
com a Grande Medalha 
de Ouro com o “Vinho 
Verde Quinta de Goma-
riz Colheita Selecionada 
Avesso 2019”.

Para o presidente 
da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto 
Costa, o resultado agora 
obtido evidencia “o esfor-
ço desenvolvido ao longo 
dos anos no sentido de 
projetar nacional e inter-
nacionalmente uma mar-
ca com raízes profundas 
no Município de Santo 
Tirso, de onde, aliás, sai 
mais de metade da pro-
dução para o mercado 
estrangeiro, nomeada-
mente EUA, Brasil, Reino 
Unido, França, Austrália, 
entre outros”.

O autarca salienta 
ainda “a capacidade de 
resiliência e visão empre-
sarial, fatores decisivos 
para o contributo dado 
pela Quinta de Gomariz 
ao desenvolvimento eco-
nómico e social do Muni-
cípio, bem como para a 
projeção de Santo Tirso 
aquém e além-fronteiras”.

CTEQ  tem atividade direcionada para a produção e comercialização de produtos químicos

Beneficiação incluíu obras na entrada da escola, anfiteatro ao ar livre, recreio e polivalente

A Câmara está sempre aberta ao diálogo e 
vai concertando as dificuldades, procurando 
encontrar as melhores soluções 

Alberto Costa
Presidente da Câmara de Santo Tirso

A Câmara Municipal tem, 
ao longo dos anos, investi-
do na renovação do parque 
escolar de modo a garantir a 
melhoria das condições para 
professores e alunos. O Mu-
nicípio já investiu cerca de 
cinco milhões de euros na re-
qualificação das escolas do 
concelho e tem hoje um par-
que escolar de excelência, no-
meadamente com a recente 
intervenção na Escola Conde 
S. Bento, Escola Básica de S. 
Martinho, Escola do Bom No-

me, Escola Básica do Ave e 
Escola Básica de Santo Tirso.

Paralelamente, e tendo em 
conta o atual contexto de pan-
demia, a autarquia tem, ain-
da apoiado as escolas quer 
na elaboração de Planos de 
Contingência, ações de for-
mação sobre higienização 
com os assistentes operacio-
nais ou disponibilizando 200 
tablets, 200 computadores e 
400 dispositivos de acesso à 
internet, num investimento 
de 155 mil euros.

CERCA DE 5 MILHÕES PARA A RENOVAÇÃO 
DO PARQUE ESCOLAR

Presidente da Câmara visitou empresa sediada em Santo Tirso

CTEQ lança produto 
inovador que impede 
contágio da Covid-19

Intervenção representa investimento de 350 mil euros 

Escola Básica da Lage 
requalificada

Workshop 
promove 
saúde 
mental
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S anto Tirso foi um dos 
31 municípios e duas 
comunidades inter-
municipais que, a 30 
de abril, assinou com 

a Agência Portuguesa do Am-
biente (APA) o protocolo de co-
laboração para a concretização 
de ações de “Reabilitação da 
Rede Hidrográfica”.

A assinatura decorreu du-
rante a sessão pública de 
apresentação dos projetos de 
reabilitação e valorização fluvial 
no âmbito da Assistência da Re-
cuperação para a Coesão e os 
Territórios da Europa – REACT 
EU – em Coimbra, e contou com 
a presença do primeiro-ministro, 

António Costa, e do ministro do 
Ambiente e da Ação Climática, 
João Pedro Matos Fernandes.

O protocolo visa regular os 
termos e condições de nature-
za operacional entre os Muni-
cípios e a APA e, no caso de 
Santo Tirso, debruça-se sobre 
os rios Ave, Leça e Vizela. 

Em causa estão intervenções 
ao nível da estabilização de mar-
gens e beneficiação de habitat 
para espécies ribeirinhas; reabi-
litação de infraestruturas degra-
dadas; contenção de espécies 
invasoras; eliminação de pres-
sões hidromorfológicas; criação 
de espaços de inundação natural 
ou adaptação aos desafios das 

alterações climáticas.
“O Município de Santo Tir-

so tem apostado, ao longo dos 
anos, num plano de despolui-
ção e promoção dos vários rios 
que passam pelo concelho”, 
adianta o presidente da Câma-
ra, Alberto Costa, ressalvando 
que, este é mais um passo no 
sentido de “recuperar e valo-
rizar as margens ribeirinhas e 
reaproximá-las das pessoas”.

Foram, ainda, anunciados 
nove milhões de euros de in-
vestimento para a reabilitação 
das margens do Ave e do Vizela, 
e quatro milhões de euros para 
ações de reabilitação da rede 
hidrográfica do Leça.

Os municípios de Santo Tir-
so, Matosinhos, Maia e Valongo 
vão unir esforços pela recupe-
ração do rio Leça, tendo cons-
tituído, no último dia do mês 
de maio, uma associação inter-
municipal especificamente pa-
ra o efeito.

O ato de constituição da Cor-
redor do Rio Leça, Associação 
de Municípios decorreu no Sa-
lão Nobre da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, tendo o docu-
mento sido assinado pelos pre-
sidentes das quatro câmaras 
municipais. Na ocasião, foram 
ainda empossados todos os ór-
gãos sociais.

A nova associação de muni-
cípios visa a despoluição, reabi-
litação ecológica e valorização 
paisagística, cultural e socioe-
conómica de todo o território do 
Corredor Verde do Leça, desde 
a nascente, em Santo Tirso, até 
à foz, em Matosinhos.

Dos seus objetivos fazem 
também parte a promoção do 
conhecimento, novas oportu-
nidades de mobilidade sua-
ve, lazer e estadia ao longo do 
rio, bem como a sensibilização 
ambiental e a valorização do 
contacto com a natureza, dos 

serviços de ecossistema e da 
vida ao ar livre.

Na ocasião, o presidente da 
Câmara Municipal, Alberto Cos-
ta, lembrou que “o rio Leça está 
intrinsecamente ligado à identi-
dade de Santo Tirso” e realçou 
a “importância da estratégia em 
rede” concretizada através da 
criação da nova associação.

“Preservar os recursos hídri-
cos, apostar na conservação da 

natureza e promover o poten-
cial cultural, arqueológico e his-
tórico de um rio que nasce no 
Município de Santo Tirso tem, 
para nós, um importante signi-
ficado simbólico e, ao mesmo 
tempo, representa um forte in-
vestimento na melhoria da qua-
lidade de vida das populações”, 
acrescentou.

A Corredor do Rio Leça é a 
primeira associação intermu-

nicipal do país que terá como 
objetivo único a recuperação 
de um rio, dedicando-se a partir 
de agora à gestão, execução e 
manutenção do plano estratégi-
co de recuperação do Rio Leça.

Da parte da Matosinhos, a 
presidente da Câmara Munici-
pal, Luís Salgueiro, salientou 
a existência de um troço já in-
tervencionado no concelho, 
com um impacto ambiental é 

significativo.
“Só em Matosinhos, são 18 

quilómetros de ciclovias e ca-
minhos pedonais devolvidos à 
população, sendo que a primei-
ra fase do projeto, numa exten-
são de sete quilómetros, está 
praticamente concluída”, disse. 

Por seu turno, José Manuel 
Ribeiro, presidente do Muni-
cípio de Valongo, salientou a 
importância, numa área me-
tropolitana, da promoção de 
infraestruturas verdes periur-
banas, dando como exemplos 
o Parque das Serras do Porto 
e o Corredor do Rio Leça. 

“É extremamente impor-
tante, dados os benefícios am-
bientais, culturais, económicos, 
turísticos e outros, imprescindí-
veis ao bem-estar da população, 
ao longo de gerações”, disse.

Já o presidente da Câmara 
Municipal da Maia, António Sil-
va Tiago, manifestou a sua cer-
teza de que “a despoluição e a 
fruição do rio Leça pelas popu-
lações vão ser uma realidade”, 
graças ao trabalho que tem si-
do desenvolvido pelos quatro 
municípios. “O Leça é estraté-
gico para o território”, concluiu 
o autarca maiato.

A Câmara Municipal de 
Santo Tirso promoveu, a 23 de 
maio, uma nova campanha com 
o objetivo de promover a ado-
ção dos animais do Canil/Ga-
til Municipal de Santo Tirso. Ao 
todo, foram adotados dez ani-
mais, algo que o presidente da 
Câmara Municipal, Alberto Cos-
ta, considera ser muito positivo. 
“Estamos a falar de um período 
atípico na vida das pessoas e 
conseguir que dez animais vão 
para casa com novas famílias 
é algo que só nos pode deixar 
felizes”, adianta o autarca, res-
salvando que visitar o canil e 
conhecer os animais de perto 
é o primeiro passo para esta-
belecer um contacto que leve 
à adoção. “Depois do sucesso 
da última campanha de adoção 
que levamos a cabo no Canil/
Gatil Municipal, estamos convic-
tos de que esta é a melhor for-
ma de estimular e sensibilizar 
a população para a importân-

cia de acolher os animais que 
foram entregues nos canis mu-
nicipais ou abandonados nas 
ruas”, defende.

Ciente de que o abando-
no animal é, ainda, um proble-
ma transversal a todo o país, 
o autarca apela, assim, à ado-
ção consciente. “Cuidar de um 
animal é algo que implica tem-
po, responsabilidade e dispo-
nibilidade financeira, espaço e 
dedicação e, por isso, é muito 
importante que se evite a ado-
ção por impulso que leva, muitas 
vezes, à devolução dos animais, 
contribui para o aumento do 
abandono e acarreta consequên-
cias para o desenvolvimento do 
próprio animal”, sublinha.

Aos animais adotados no 
Canil/Gatil Municipal durante 
a campanha a Câmara de San-
to Tirso garantiu a identificação 
eletrónica, a vacinação, a este-
rilização, a desparasitação e um 
saco de ração.

D esde o início do ano, 
a Câmara Municipal 
de Santo Tirso já es-
terilizou 510 gatos 
de rua. Um investi-

mento de cerca de 15 mil euros, 
realizado ao abrigo do Progra-
ma CED – Capturar, Esterilizar 
e Devolver, que permitiu a es-
terilização de 321 gatas e 189 
gatos.

“Este é, de facto, um inves-
timento muito importante, que 
garante não só o controlo da re-
produção destes animais, como 
a salvaguarda da saúde públi-
ca”, assume o presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa. Em causa está a 
aposta na esterilização de ga-
tos errantes, cujo investimento, 
só em 2021, ascende aos 15 mil 
euros, suportado inteiramente 
pelo orçamento municipal.

Inseridas no Programa CED, 
as esterilizações são feitas me-
diante a captura dos animais 
nas próprias colónias, sendo, 
posteriormente, devolvidos ao 

mesmo local. “A verdade é que 
a presença de gatos em coló-
nias controladas é muito im-
portante para a cidade porque 
evita a propagação de algumas 
pragas, ratos e outros animais 
que, reproduzindo-se de forma 
descontrolada, acabam por tra-
zer problemas de salubridade”, 
continua.

O concelho tem, de momen-
to, mais de 30 colónias identi-
ficadas, cada uma delas com 
um responsável pela monitori-
zação dos animais e pela sua 
alimentação. Quando é sinali-
zada uma colónia, os animais 
são recolhidos, esterilizados, e 
é-lhes colocado um chip em no-
me do Município. “Os animais 
vivem, depois, de forma livre, 
mas a colónia não irá aumen-
tar”, explica Alberto Costa, sub-
linhando que “o facto de haver 
uma pessoa responsável pela 
alimentação é também muito 
importante, já que garante um 
maior controlo e evita que haja 
comida espalhada, o que leva 

muitas vezes à proliferação de 
insetos e outros animais”.

Com um total de 321 ga-
tas e 189 gatos esterilizados 
desde janeiro, o Município tem 
apostado em políticas que ga-
rantam não só o controlo da 
população de felinos, como a 
sua saúde e bem-estar. Recor-
de-se que já em 2020 Santo 
Tirso foi o município do País 
com maior investimento em es-
terilização de animais, entre 
um total de 150 municípios que 
aderiram à campanha promo-
vida pela Direção-Geral de Ali-
mentação Veterinária (DGAV), 
esterilizando, à data, um total 
de 423 animais.

“O que nós pretendemos 
é, por um lado, diminuir o nú-
mero de animais a circular nas 
ruas sem controlo e a repro-
duzir-se constantemente e, 
por outro, fomentar a adoção 
e sensibilizar a população para 
a importância de encarar a es-
terilização como algo necessá-
rio e prioritário”, conclui. Santo Tirso assinou protocolo para a "Reabilitação da Rede Hidrográfica"

Os presidentes dos quatro municípios e restantes membros dos órgãos sociais da nova associação intermunicipal

Autarquia tem apostado na sensibilização para combater o abandono

Desde o início do ano já foram esterilizados 321 gatas e 189 gatos ao abrigo do programa CED

Assinado protocolo para reabilitar rios Ave, Leça e Vizela

Santo Tirso lançou nova 
campanha de adoção

Mais de 500 
gatos de rua 
esterilizados

Nova Associação 
de Municípios para reabilitar 
o Corredor do Rio Leça
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D esde 17 de maio, já é possível 
aos proprietários cadastra-
rem, gratuitamente, as par-
celas de terrenos rústicos e 
mistos através de um balcão 

de atendimento presencial. O Balcão 
Único do Prédio (BUPi) de Santo Tirso 
funciona, através de agendamento, às 
terças e quartas-feiras.

“É um projeto que queremos que 
venha a beneficiar todos, nomeada-
mente os proprietários dos terrenos 
rústicos que existem no Município, que 
sabemos serem mais de 26 mil”, refe-
riu o presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, duran-
te a sessão de apresentação do BUPi. 
Destacou também que, “para além de 
gratuito, é algo que é obrigatório sem-
pre que alguém pretende movimentar 
a propriedade”.

Explicando as vantagens do BUPi, 
a secretária de Estado da Justiça, Ana-
bela Pedroso, garantiu que a partir de 
agora “será possível, com a ajuda do 
proprietário, saber exatamente qual é 

o perímetro da sua propriedade e fazer, 
de forma imediata, o registo predial da 
mesma”. “Trata-se da revolução do re-
gisto predial, vamos simplificar, auto-
matizar e, acima de tudo, facilitar a vida 
às pessoas”, acrescentou.

O atendimento presencial do BU-
Pi realiza-se, mediante agendamento 
através do 252 830 400, às terças e 
quartas-feiras, das 10h30 às 12h00 e 
das 14h30 às 17h00.

Para efetuar a localização dos limi-
tes geográficos das parcelas, os pro-
prietários deverão fazer-se acompanhar 
do cartão de cidadão, ou chave móvel 
digital e da respetiva caderneta predial 
com o número das matrizes que preten-
dem registar.

O BUPi funciona nas instalações da 
Câmara Municipal e no Espaço Digital, 
junto à Loja do Cidadão.

Para esclarecimentos técnicos sobre 
os procedimentos relacionados com o 
cadastro simplificado, o munícipe po-
de utilizar o telefone 252 809 127, ou 
o email bupisantotirso@cm-stirso.pt.

O Balcão Único do Prédio funciona, através de agendamento, às terças e quartas-feiras

Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, assinalou a entrada em funcionamento do Balcão

 Trata-se da revolução do registo predial, vamos 
simplificar, automatizar e, acima de tudo, facilitar a vida 

às pessoas 

Anabela Pedroso
Secretária de Estado da Justiça

Santo Tirso avança com sistema de informação cadastral simplificado

Balcão Único permite 
registo gratuito de terrenos

COMPRE
SANTO 
TIRSO
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+ Informações:

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

ACIST: 
252 808 280
acist@acist.com.pt 
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A partir do próximo 
ano letivo, o Muni-
cípio de Santo Tirso 
vai contar com dois 
novos Cursos Técni-

cos Superiores Profissionais 
(CTeSP): Motion Design e Efei-
tos Visuais; Design e Tecnolo-
gias para Aplicações Móveis. A 
oferta surge de uma parceria 
com a Escola Superior de Me-
dia Artes e Design (ESMAD), 
formalizada a 18 de maio.

“Enche-nos de satisfação po-
der contar com a qualidade da 
oferta formativa da ESMAD em 
Santo Tirso”, referiu o presiden-
te da Câmara Municipal, Alber-
to Costa, salientando que “vem 
ao encontro de uma estratégia 
para a Educação que passa por 
apostar na formação profissio-
nal e na área tecnológica”.

“Sabemos que a tecnologia 
é o futuro e, por isso, tem sido 
um dos nossos principais en-
foques, logo desde o primeiro 
ciclo, onde começámos com au-
las de robótica, até ao ensino 
superior onde temos investido 
nos cursos técnicos profissio-
nais”, acrescentou o autarca.

Olívia Marques da Silva, 
presidente da ESMAD, adian-
tou que, no âmbito das duas 
turmas, “a expectativa é po-
der arrancar já com 30 alunos 
a partir de outubro”.

Destacando que, para o 
ensino superior politécnico, é 
fundamental a ligação às em-
presas, Olívia Marques da Si-
va acredita que poderá haver, 
a médio prazo, a possibilida-
de de expandir a oferta: “Pode-
rão surgir outras oportunidades 
em áreas que a própria zona de 
Santo Tirso necessite e que nós 
possamos oferecer”.

Os CTeSP são uma formação 
de dois anos letivos que confe-

re diploma de técnico superior, 
apostando numa componente 
muito ligada ao mundo real de 
trabalho, dado que no último 
semestre, o aluno é colocado 
em estágio numa empresa ou 
organização.

A oferta formativa da ES-
MAD vai funcionar nas insta-
lações da Fábrica de Santo 
Thyrso e as candidaturas serão 
feitas através do portal do Po-
litécnico do Porto www.ipp.pt.

A Cooperativa de Apoio à 
Integração do Deficiente rece-
beu, a 28 de abril, em Torres 
Vedras, uma menção honro-
sa nos Prémios Cooperação e 
Solidariedade António Sérgio. 

O projeto Bolsa de Serviços 
da CAID – JARDIN’ART desta-
cou-se na categoria inovação 
e sustentabilidade e arrecadou 
a distinção durante a cerimó-
nia integrada na programação 
anual da Rede de Cidades Por-

tuguesas que, em 2021, se as-
sumiu como Capital Europeia 
da Economia Social.

“A dedicação, o respeito e 
a luta pela inclusão fizeram da 
CAID uma instituição de refe-
rência que muito nos orgulha”, 
sublinhou o presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 
que recebeu o prémio. 

“O papel que têm desen-
volvido ao nível da formação 
e da reabilitação de pessoas 

com deficiência ou incapa-
cidade é notável e deve ser 
reconhecido”, continuou lem-
brando, ser, por isso, “com 
grande satisfação” que vê a 
CAID “ser apontada como um 
exemplo”.

O Prémio Cooperação e So-
lidariedade António Sérgio foi 
criado pela CASES em 2012 
e homenageia, anualmente, 
quem se distingue no setor 
da Economia Social.

Bolsa de Serviços
A menção honrosa agora 

arrecadada é referente um dos 
serviços que incluem a Bol-
sa de Serviços criada pela 
CAID como forma de promo-
ver a integração de pessoas 
com deficiência no mercado 
de trabalho.

Para além da jardinagem, a 
instituição presta ainda, nos 
mesmos moldes, serviços de 
catering e artesanato a priva-

dos. Esta é uma valência au-
tossustentável que surge como 
resposta à dif iculdade em via-
bilizar a integração no merca-
do de trabalho dos jovens que 
terminam a Formação Profis-
sional (FP) para pessoas com 
deficiência restando-lhes co-
mo opção o abandono da 
instituição, sendo que esta 
situação representaria um re-
trocesso ao nível do seu pro-
jeto de vida.

O Presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Tirso, Alber-
to Costa, apresen-
tou, a 29 de maio, 

o projeto de requalificação do 
Parque do Rosal, em Rebor-
dões. O investimento ascen-
de aos 238 mil euros e a obra 
será cofinanciada pelo Fundo 
Ambiental.

“Este parque é um anseio 
da população e da Junta de Fre-
guesia de Rebordões à qual a 
Câmara não pode deixar de 

atender”, explicou o presiden-
te da Câmara, Alberto Costa, 
lembrando que, em conjunto, 
“foi possível concretizar este 
desejo dos rebordoenses”.

Com a requalificação, o Par-
que do Rosal passará a ser do-
tado de uma praça de entrada 
e zona de estacionamento pa-
ralela à rua do Rosal, que servi-
rá também de plataforma para 
a realização de atividades e 
eventos. 

As margens ribeirinhas se-
rão beneficiadas com a conso-

lidação da represa e do rego de 
consortes. Prevista está, tam-
bém, a valorização da biodi-
versidade e da fauna local, a 
criação de uma rede de percur-
sos pedonais, o alargamento da 
zona de merendas e a constru-
ção de instalações sanitárias.

Para a presidente da Junta 
de Freguesia de Rebordões, El-
sa Mota, esta é a concretização 
de um anseio da população que 
“já há muito tempo utiliza o es-
paço para convívios”.

“Queremos ver este parque 

requalificado, com melhores 
condições e infraestruturas pa-
ra torná-lo ainda mais bonito 
do que aquilo que é”, adiantou.

A Agência Portuguesa do 
Ambiente é parceira da requa-
lificação, tendo o seu vice-pre-
sidente, Pimenta Machado, 
assumido o compromisso de 
ser assinado, em breve, “um 
protocolo com a Câmara Mu-
nicipal para criar condições pa-
ra financiar este projeto”.

Pimenta Machado desta-
cou a “aposta da autarquia no 

desenvolvimento sustentável”, 
sublinhando que irá “trabalhar 
com a Câmara Municipal para 
criar condições para concretizar 
o parque, rapidamente”.

Alberto Costa explicou que 
a intervenção se insere na es-
tratégia global do Município de 
“criar, valorizar e revitalizar os 
espaços verdes” e congratulou-
-se com o lançamento de um 
projeto que “será uma realidade 
em breve” e que “irá influenciar 
tremendamente a qualidade de 
vida das pessoas”.

As freguesias do concelho 
de Santo Tirso contam com 40 
novos ecopontos. O objetivo é 
reforçar a rede de equipamen-
tos de recolha seletiva e incen-
tivar a reciclagem. Sobe, assim, 
para 386 o número de equipa-
mentos disponíveis, o que re-
presenta uma densidade de 177 
habitantes por ecoponto.

A questão ambiental, no-
meadamente a reciclagem, é 
uma preocupação da Câmara 
de Santo Tirso e, neste sentido, 

em maio terminaram de ser colo-
cados 40 novos equipamentos, 
abrangendo todas as freguesias. 

Esta medida conta com a 
parceria da Resinorte e surge 
no âmbito do processo de refor-
ço de contentorização da reco-
lha seletiva dos resíduos. 

A localização dos ecopontos 
foi efetuada em diálogo com as 
Juntas de Freguesia. A coloca-
ção de novos pontos de recolha 
seletiva de lixo pretende, por 
um lado, consciencializar para 

a necessidade de reduzir a pro-
dução de resíduos e, por outro, 
facilitar a separação de lixo por 
parte da população. 

O presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Alberto Costa, 
adianta ainda que, “desde 2018, 
a separação das embalagens, 
vidro e papel/cartão aumentou 
cerca de 35 por cento”. O Mu-
nicípio pretende, assim, melho-
rar estes indicadores através da 
aposta em políticas ativas de 
educação ambiental.

A oferta formativa da ESMAD vai funcionar nas instalações da Fábrica de Santo Thyrso

Intervenção era um anseio da população da freguesia de Rebordões e irá revitalizar e valorizar o espaço verde 

Enche-nos de satisfação 
poder contar com a 
qualidade da oferta 
formativa da ESMAD 
em Santo Tirso. 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Este não é o primei-
ro protocolo entre o Mu-
nicípio de Santo Tirso e 
instituições do Instituto 
Politécnico do Porto. O 
Instituto Superior de Enge-
nharia do Porto (ISEP) dis-
ponibiliza cursos técnicos 
superiores em Santo Tirso 
desde 2017 e a oferta for-
mativa não tem parado de 
crescer. Este ano letivo não 
é exceção e conta com cer-
ca de 105 alunos distribuí-
dos por seis turmas de três 
cursos: Tecnologia Mecâni-
ca – Engenharia Mecânica 
e Automóvel; Automação, 
Robótica e Controlo In-
dustrial; e Sistemas Ele-
tromecânicos. Os Cursos 
Técnicos Superiores Pro-
fissionais são ciclos de 
estudos superiores não 
conferentes de grau, que 
atribuem um diploma de 
técnico superior profis-
sional. Distinguem-se de 
outras formações do ensi-
no superior por terem uma 
forte componente técni-
ca, orientada para a prá-
tica e o exercício de uma 
profissão.

PROTOCOLO COM 
ISEP DESDE 2017

Oferta formativa da ESMAD arranca em outubro na Fábrica de Santo Thyrso

Santo Tirso vai ter dois novos 
cursos técnicos superiores

CAID recebe menção honrosa

Parque do Rosal 
vai ser requalificado

Há mais 40 novos ecopontos por todo o concelho
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A Câmara Municipal de 
Santo Tirso assinalou, a 
22 de maio, o Dia Muni-
cipal do Bombeiro. Du-
rante a iniciativa, que se 

dividiu pelos quartéis das três cor-
porações de Bombeiros Voluntários 
do concelho, Alberto Costa elogiou 
o trabalho realizado durante o úl-
timo ano.

“O Município não é indiferente 
ao trabalho abnegado dos bom-
beiros e bombeiras. Por isso, em 
boa hora, decidiu homenageá-los 
com a criação deste dia”, referiu 
o presidente da Câmara Municipal 

de Santo Tirso. 
Realçando que se trata de “um 

merecido reconhecimento por to-
do o trabalho em prol da comuni-
dade”, o autarca destacou que as 
corporações de bombeiros “estão, 
especialmente, de parabéns pelo 
extraordinário trabalho realizado 
no combate à pandemia, durante 
o último ano”.

O hastear das bandeiras, na Pra-
ça 25 de Abril, marcou o início das 
celebrações do Dia Municipal do 
Bombeiro, seguindo-se as cerimó-
nias de atribuição das Medalhas 
Municipais de Bons Serviços, de 

15 e 25 anos, aos Bombeiros Vo-
luntários de Santo Tirso, Bombei-
ros Voluntários de Vila das Aves e 
Bombeiros Voluntários Tirsenses.

A iniciativa contou ainda com a 
assinatura dos protocolos de atri-
buição de subsídio anual, por parte 
do Município, a cada uma das três 
corporações do concelho. 

Desde 2019, a Câmara atribui 
às três corporações um subsídio 
total de 120 mil euros. No entanto, 
o investimento global destinado a 
apoiar os bombeiros do concelho 
vai mais além, totalizando cerca de 
243 mil euros.

Esta soma envolve a atribuição 
dos subsídios anuais, o financia-
mento das Equipas de Interven-
ção Permanente (EIP), no valor de 
98 mil euros, e um apoio adicio-
nal aos bombeiros de cerca de 25 
mil euros.

O financiamento das EIP visa 
garantir a prontidão na resposta 
às ocorrências de socorro à popu-
lação, ao passo que o apoio adi-
cional do Município destina-se a 
assegurar o pagamento de bolsas 
de estudo, seguros e outros benefí-
cios concedidos através do Cartão 
Municipal do Bombeiro.

Dia municipal do bombeiro 
foi assinalado nos quartéis 
das três corporações
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A segunda edição 
da Corrida para 
a Vida, promovi-
da pela Liga Por-
tuguesa contra o 

Cancro, foi realizada virtual-
mente e Santo Tirso associou 
três embaixadores à iniciati-
va, destinada a angariar ver-
bas para apoiar os doentes 
oncológicos. 

Esta prova, que alia ativi-
dade física e solidariedade, 
juntou, entre 16 e 30 de maio, 
participantes de todo o país.

 “Fruto da pandemia, o 
pedido de apoio por parte 
de doentes oncológicos tem 
vindo a aumentar e, por isso, 
acredito que faz parte do pa-
pel de cada um de nós apoiar 
de todas as formas que con-
seguirmos”, explicou o pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa.

O autarca foi um dos em-
baixadores da corrida, junta-
mente com a presidente da 
Liga dos Amigos do Hospi-
tal de Santo Tirso, Laurinda 
Osório, e o atleta paralímpi-
co João Correia.

Cada inscrição na Corrida 
para a Vida traduziu-se num 
donativo à escolha. A data e 
hora para a participação na 
prova foi, depois, escolhida 
livremente, conforme a dispo-
nibilidade dos participantes.

Sendo a ênfase colocada 
na participação virtual, o lo-
cal, o percurso e a modalida-
de escolhida para realizar a 
corrida foram, também, livres 
e permitiram um vasto leque 
de atividades desportivas. 

Os fundos que foram al-
cançados com a realização 
deste evento serão aplicados 
em benefício dos doentes on-
cológicos, particularmente os 
mais carenciados. Poderá en-
volver o apoio social e econó-
mico, apoio psico-oncológico, 
ou apoio jurídico.

O presidente da Câmara, Alberto 
Costa, recebeu, nos Paços do Conce-
lho, no dia 16 de maio, alguns mem-
bros do Rotary Club de Santo Tirso, 
bem como o governador do distrito 
rotário, a propósito do 50º aniver-
sário da associação.

“Quero dar os parabéns a toda 
a família rotária na celebração de 
uma data tão especial. Enquanto 
presidente de Câmara, agradeço a 
todos o papel ativo que desempe-
nham no Município, abraçando di-
versas causas, sempre pondo em 
prática o ideal que está refletido 
no lema do Rotary – Dar de Si Antes 
de Pensar em Si”, referiu o autarca.

Sublinhando a importância do 
trabalho que o Rotary Club de San-
to Tirso tem levado a cabo em prol 
da comunidade, em particular do 
terceiro setor, o presidente da Câ-
mara salientou que “o contributo ga-
nha importância acrescida no atual 
contexto de pandemia”.

De forma a assinalar a data, Al-
berto Costa entregou ao presiden-
te do Rotary Club de Santo Tirso, 
Gonçalves Afonso, uma medalha do 
Município. “Desejo-vos muitos e pro-
fícuos anos de atividade, estando 
certo que do vosso sucesso benefi-
ciará toda a comunidade”, concluiu. 

Câmara 
homenageia 
Rotary Club

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA  
DAS 9H00 ÀS 17H30

911 091 454
252 830 400

LINHA DE APOIO 
PSICOLÓGICO

ou

www.cm–stirso.pt
/cmsantotirso

@municipio–de–santo–tirso

Alberto Costa – Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

João Correia – Atleta paralímpico

Laurinda Osório – Presidente da Liga dos Amigos do Hospital de Santo Tirso

O contributo ganha 
importância acrescida 
no atual contexto de 
pandemia 

Alberto Costa
Presidente da Câmara  
de Santo Tirso

Santo Tirso com três 
embaixadores na 
Corrida para a Vida
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S eguindo todas as reco-
mendações da direção 
Geral de Saúde para 
a prática desportiva, 
os vários equipamen-

tos desportivos do concelho já 
reabriram. 

O plano de desconfinamento 
prevê que desde o dia 1 de maio 
a prática de todas as modalida-
des desportivas seja permitida, 
bem como toda a atividade físi-
ca ao ar livre. Também os giná-
sios passaram a ser autorizados 
a funcionar com aulas de gru-
po, desde que respeitando as 
regras de segurança e higiene. 

Os equipamentos desporti-
vos municipais têm, desde en-
tão, retomado a atividade e os 
diversos espaços podem já ser 
utilizados pela população, ain-
da que mediante marcação. O 
presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, 
apela a que sejam respeitadas 
todas as regras de etiqueta res-
piratória, assim como o distan-
ciamento físico e as medidas 

de higienização e lembra que 
“o mais importante é garantir 
a segurança de todos os que 
trabalham e frequentam estes 
espaços”.

Ainda assim, o autarca sa-

lienta que “para além da ativi-
dade física e da promoção de 
hábitos de vida saudáveis ser 
uma das grandes bandeiras 
do Município de Santo Tirso, 
é também algo com importân-

cia acrescida nesta altura de 
pandemia”.

A Piscina Municipal, o Com-
plexo Desportivo Municipal e 
o Parque Desportivo Sara Mo-
reira estão em funcionamento 

mediante marcação, com a res-
salva de que não é permitida a 
prática desportiva a menores 
de 18 anos.

A Piscina Municipal é, ain-
da assim, aquela que mais teve 
que se adaptar à nova realidade. 
Todos os horários foram refor-
mulados e a utilização é ago-
ra restrita. Com o regresso das 
aulas em grupo, a piscina divi-
de-se agora entre as seis vagas 
para regime livre e as 14 para 
aulas, sendo sujeito a marcação 
obrigatória em ambos os casos.

“É fundamental que as pes-
soas tenham todos os cuidados, 
mas que não tenham medo de 
praticar exercício”, acrescenta 
Alberto Costa, lembrando que 
“para além de ajudar a relaxar 
e ter um impacto muito positi-
vo na saúde mental fortalece 
o sistema imunitário e previne 
várias doenças”.

As marcações das ativida-
des nos equipamentos desporti-
vos municipais devem ser feitas 
através do 252 830 483.

A comemorar 40 anos 
de atividade, a em-
presa Casfil assinalou 
a data com a doação 
de uma escultura ao 

Município. “Movimento”, da au-
toria do escultor Paulo Neves, 
foi instalada na entrada da Zona 
Empresarial da Ermida.

“A Casfil está duplamente de 
parabéns, não só pelos 40 anos 
de atividade e pelo importantís-
simo contributo que dá ao teci-
do económico do concelho, mas 
também pela contínua aposta 
que faz na dimensão cultural 
e social do meio onde está in-
serida”, referiu o presidente da 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so, Alberto Costa, na cerimónia 
que assinalou a doação da es-
cultura, a 11 de maio.

Para o autarca a nova es-
cultura vem “valorizar e digni-
ficar uma das mais importantes 
Áreas de Acolhimento Empresa-
rial do Município” para além de 

“reafirmar a ligação de Santo 
Tirso à arte pública”.

Da autoria do escultor Pau-
lo Neves, a obra, instalada na 
entrada na Zona Empresarial da 
Ermida, junto à unidade de pro-
dução da Casfil de Santo Tirso, 
foi inspirada na peça de uma 
máquina industrial.

“Em 1995 tivemos um aci-
dente com uma máquina de 
impressão que acabou por ter 
que ser desmantelada, na altura 
achei tão importante uma roda 
dentada que a compunha, que 
pedi para guardarem a peça já 
com a ideia da escultura”, expli-
cou o fundador da Casfil, Luís 
Ferreira Pinto.

A ideia foi, agora, trabalha-
da em mármore por Paulo Ne-
ves dando forma a “Movimento” 
que, segundo o escultor, surge 
da relação entre o passado e o 
presente: “O passado é o sus-
tento para que hoje as coisas 
aconteçam”.

A Biblioteca Municipal de 
Santo Tirso dedicou todo o mês 
de maio a quatro autores que 
têm contribuído para a divul-
gação da Língua Portuguesa 
no Mundo.  De modo a assi-
nalar o Dia Mundial da Língua 
Portuguesa, que se comemora 
a 5 de maio, a rúbrica “Mês a 
mês, um olhar sobre…” tem co-
mo protagonistas Chico Buar-
que, Mia Couto, António Lobo 
Antunes e Hélia Correia. 

Chico Buarque é mais co-
nhecido pelo seu percurso na 
música, mas soma, na carreira, 
trabalhos como dramaturgo, 
escritor e até ator. Com várias 
peças publicadas, em Portu-
gal são vários os romances da 
sua autoria espalhados pelas 
livrarias. “Essa gente”, “Bu-
dapeste”, “Estorvo” e “Tantas 
palavras” são apenas alguns 
exemplos.

Mia Couto dispensa apre-
sentações. O autor moçambi-
cano foi o homenageado da 
Poesia Livre de 2015, altura em 
que passou por Santo Tirso pa-
ra um encontro intimista com 
os alunos das várias escolas 
do concelho. Autor de alguns 
dos exemplares mais vendidos 
em Portugal, Mia Couto venceu, 
em França, o prémio Albert Ber-
nard 2020 com base na trilogia 
“As areias do Imperador”.

É uma referência na litera-
tura portuguesa e foi galardoa-
do, ao longo de décadas, com 
vários prémios nacionais e in-
ternacionais. Psiquiatra de pro-
fissão, foi através da escrita 
que António Lobo Antunes se 
tornou conhecido do grande 
público, quando publicou, em 
1979, os seus primeiros livros. 

Hélia Correia fecha o le-
que de autores em destaque 

no mês de maio. Estreou-se na 
poesia, mas foi na ficção que 
se consagrou, ao escrever pe-
ças de teatro e romances co-
mo “Casa Eterna” e “Soma”. Em 
2013 conquistou prémio Cor-
rentes d’Escrita/Casino da Pó-
voa com o livro de poesia “A 
Terceira Miséria”, e dois anos 
mais tarde foi galardoada com 
o Prémio Camões. 

Dar visibilidade a autores 
de Língua Portuguesa é, para 
o presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, “destacar 
um legado de riqueza linguís-
tica e cultural transversal às 
fronteiras dos países”. 

“Celebrar a língua que todos 
os países lusófonos têm em co-
mum e incentivar a leitura de 
autores de todos estes países 
é garantir o acesso a novas cul-
turas e a um vocabulário rico 
e impar”, destaca o autarca.

Parque desportivo Sara Moreira pode ser utilizado mediante marcação

Piscina Municipal retomou aulas de grupo

A comemorar 40 anos, a Casfil assinalou a data com a doação da escultura

Mia Couto é um dos quatro autores em destaque

Reaberta ao público, a Biblioteca Municipal de Santo Tirso fun-
ciona, agora de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 
e das 14h00 às 18h00 e aos sábados, das 14h00 às 18h00. 
De entre as regras de permanência no espaço, que sublinha a 
obrigatoriedade de uso de máscara, a manutenção de distân-
cias de segurança é obrigatória e a presença de mais de cinco 
pessoas por 100m2 é proibida. O acesso aos livros e documen-
tos é feito exclusivamente pelos funcionários. Depois de con-
sultados, devem ser colocados no espaço criado para o efeito.

NOVO HORÁRIO

Prática desportiva 
já é permitida nos 
Equipamentos Municipais 

Obra de Paulo Neves foi instalada na Zona Empresarial da Ermida

Casfil doa ao Município 
escultura “Movimento” 

Mês de maio celebrado com quatro autores na Biblioteca Municipal
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A lia várias linguagens 
artísticas, cruza es-
tilos e converge o 
conhecimento here-
ditário com o técnico. 

“As cores da Água” é o nome 
do projeto que quer explorar a 
riqueza cultural, natural, histó-
rica e humana de Santo Tirso 
através da criação de um filme. 

Sediado em Vila Nova de 
Gaia e assumindo-se como uma 
associação que quer “intervir 
artística e pedagogicamente 
na sociedade atual”, o Proje-
to Cardo é o grande impulsio-
nador da iniciativa, que tem o 
apoio da Direção-Geral das Ar-
tes e da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, e é desenvolvido 
em parceria com a Associação 
Cultural Tirsense.  

“A ideia é trabalhar a duali-
dade entre a ruralidade de parte 
do concelho e a indústria gi-
gantesca que cresceu junto ao 
Ave e ao Vizela”, explica Antony 
Fernandes, a quem, juntamente 
com Carmina Repas Gonçalves, 
cabe a direção artística, a pro-
dução e criação musical. 

Recolheram testemunhos, 
fizeram pesquisas e desenvol-
veram uma narrativa que “não 
é verídica, que não diz respeito 
a uma pessoa, mas a um con-
celho inteiro”. 

“No fundo estamos a roman-
tizar, isto é uma história inven-
tada por nós”, adianta.

O objetivo é, ao longo de 
um filme de 45 minutos, con-
tar uma história que começa 
nos anos 60, mas recua até aos 
anos 30, altura em que “a in-
dústria era mais escura, mais 
suja, as condições eram ain-
da mais precárias, muitas das 
fábricas ainda trabalhavam a 
carvão e a eletricidade não che-
gava a todos”, conta Antony. A 
narrativa culmina, depois, no 
pós-25 de Abril, acompanhando 
todas as mudanças políticas, 
sociais e económicas. “Isto é 
uma leitura artística dessa his-
tória”, sublinha António Bexiga, 

“não é uma leitura científica, 
não é um documentário, é dar 
essa visão através da dança e 
da música, fixadas num produ-
to audiovisual”.

“Santo Tirso é um lugar 
de encontros” 

Num dos fins de semana de 
maio em que a residência artís-
tica teve lugar em Santo Tirso, 
Antony Fernandes (gaita de fo-
les), Carmina Repas Gonçalves 
(viola da Gamba), António Be-
xiga (viola campaniça) e Tiago 
Soares (percussão) passaram 
grande parte do tempo no audi-
tório da Quinta de Fora, com a 
restante equipa e os bailarinos. 
Músicos com percursos distin-
tos e estilos complementares, é 
pelos quatro que passa a cria-
ção da banda sonora. “Alguns 
dos sons que vamos usar e ain-
da estamos a gravar são os das 
máquinas das fábricas”, conta 
Tiago. “Santo Tirso soa a rio”, 
diz Carmina, “onde quer que se 

vá, não paramos de ouvir água”. 
Os rios são, de resto, um dos 
pontos fulcrais na história que 
querem contar. “A água é aqui 
um elemento muito forte e im-
portante para todos os aconte-
cimentos que têm relação com 
a indústria”, acredita António, 
“até porque as fábricas estão 
num determinado sítio porque 
foram existindo condições pa-
ra ali se instalarem”, continua.

A escolha de Santo Tirso pa-
ra um trabalho focado nas tra-

dições e no percurso industrial 
não é, admitem, puro acaso. Pa-
ra além da riqueza histórica en-
quanto polo industrial no Vale 
do Ave e no país, “Santo Tirso 
tem uma história muito diversi-
ficada, houve muita gente que 
veio para aqui e isso é fasci-
nante para nós”, refere Antony.

A questão cultural é, tam-
bém aqui, indissociável.  “Não 
é por acaso que a Escola da 
Ponte nasceu aqui, que a Ar-
tave está aqui”, admite, “são 

as pessoas, é toda a história, a 
diversidade da população que 
potencia isso”, refere.

Para António, “Santo Tirso é 
um lugar de encontros”. Se, por 
um lado acredita que a questão 
geográfica é muito importante, 
por outro, a população assume 
um papel de destaque. “A popu-
lação que veio para cá, trouxe 
consigo a sua cultura, as suas 
tradições, as suas crenças, e tu-
do isto faz com que este lugar 
seja especial”, destaca.

“Perpetuar a memória” atra-
vés da música, da dança, das 
histórias de vida e das paisagens 
naturais e urbanas de Santo Tir-
so tem sido o grande desafio do 
projeto, que já passou por várias 
residências artísticas e deverá 
iniciar as filmagens já no mês 
de junho. “Queremos isto pronto 
em novembro”, admite Antony. 
“Depois é mostrá-lo em Santo 
Tirso e tentar difundi-lo em ca-
nais de televisão, eventualmen-
te”, conclui.

Agora, já pode deixar 
o seu nome no mapa 
de Santo Tirso

A sua história está escrita nos seus 
terrenos. Os marcos que só você conhece 
e a terra que mais ninguém pisa. Por isso, 
proteger as suas raízes e valorizar o seu 
legado está nas suas mãos. 

Identifique e registe os terrenos que 
são seus, de forma simples e gratuita, 
em bupi.gov.pt

T 252 809 127 • bupisantotirso@cm-stirso.pt

Antony Fernandes, Carmina Repas Gonçalves, António Bexiga e Tiago Soares têm a seu cargo a criação da banda sonora

Filme de 45 minutos cruza várias linguagens artísticas

“As cores da Água” tem o apoio da Direção-Geral das Artes e da Câmara Municipal de Santo Tirso

Projeto Audiovisual dá a conhecer 
riqueza industrial de Santo Tirso
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Os 24 anos de Nicole Gon-
çalves trazem uma sagaci-
dade no discurso dif ícil de 
descrever. O entusiasmo com 
que fala do percurso que a 
trouxe até aos dias de hoje 
alimenta-se de dois fatores 
indissociáveis: a família e a 
memória.

Nascida e criada em Vila das 
Aves, Nicole é estudante de Ci-
nema Documental na ESMAD 
[Escola Superior de Media Artes 
e Design]. Depois de uma licen-
ciatura em Ciências da Comuni-
cação, que a levou a trabalhar 
no Canal 180, onde continua 
até hoje, foi o gosto pelo cine-
ma que falou mais alto e a fez 
ingressar no mestrado da ES-
MAD. A vontade de contar his-
tórias é algo que a acompanha 
desde miúda, quando se perdia 
nos arquivos de fotografias e 
vídeo de família.

“A minha família é uma da-
quelas que filma tudo e eu te-
nho imagens do meu trisavô em 
filme”, recorda. Os filmes, mui-
tos ainda em Super 8, formato 
cinematográfico usado a partir 
dos anos 60, contam histórias 
de várias gerações e remontam 
a um tempo onde a emigração 
era o percurso quase obrigató-
rio de muitas famílias.

Nicole sempre soube que 
esta era a história que queria 
contar e é nela que tem esta-
do a trabalhar nos últimos dois 
anos.  “Eu cresci habituada a 
ver os filmes que foram grava-
dos pela família, sempre cresci 
nesta nostalgia de olhar para 
as coisas do passado e pensei 
em fazer um filme sobre a his-
tória da minha família na Ale-
manha, contada através destes 
arquivos”, explica. A ideia, ga-
rante, é que seja uma curta me-
tragem que conte a história da 
emigração vivida por eles, já 
que “é diferente da das pessoas 
que foram para França fugidas”. 

“Neste caso, eles aprovei-
taram a vida lá e a minha avó 

não queria vir embora”, recorda.
Entretanto, a propósito de 

um projeto de residência artís-
tica da faculdade, voltou às raí-
zes para se debruçar sobre o 
passado histórico das mulheres 
e a sua relação com a herança 
têxtil. A avó, “que passou a vida 
a trabalhar nas fábricas de fio, 
tanto aqui como na Alemanha”, 
vestiu o papel de protagonista 
numa história que Nicole conta 
ao longo de cerca de 20 minutos. 

Rodada em pontos estra-
tégicos de Vila das Aves e da 
cidade de Santo Tirso, que 
ajudam a construir o contexto 
histórico do Vale do Ave, “A Bo-
binadeira” é um filme documen-
tal que retrata a vida de uma 
trabalhadora de uma Fábrica 
do concelho nos anos 50 e 60. 

“Embora seja muito focado 
na narrativa pessoal da minha 
avó e nas histórias que me con-
tava, pensei em relacionar com 
a herança do Vale do Ave, por-

que acho que são histórias que 
devem ser ouvidas por mais 
gente”, explica, adiantando que 
“a ideia foi sempre contar a his-
tória através de paisagens que 
se mantiveram inalteradas ao 

longo destes anos”.
Ainda em fase de monta-

gem, a curta-metragem irá ser 
um dos grandes projetos do pri-
meiro ano de mestrado, mas a 
ideia, assegura, é ir a festivais 

de cinema. “Depois, quero vol-
tar a focar-me mais no outro 
filme em que já estava a tra-
balhar e tentar recorrer a finan-
ciamentos tanto aqui como na 
Alemanha”, adianta.

A viver no Porto, a ligação 
umbilical que mantém com Vila 
das Aves é percetível no modo 
carinhoso com que fala de ca-
da lugar. “A minha ideia é voltar 
para as Aves, tenho orgulho de 
ser de cá”, confidencia. No futu-
ro, é no cinema que quer apos-
tar. “Gostava de fazer os meus 
filmes, de ter tempo e ideias 
para os fazer e de ter histórias 
para contar”, adianta. 

“Estando aqui, em Vila das 
Aves, e perto da minha família 
faz mais sentido para mim, é 
aqui que estão as histórias”, 
continua. A certeza, para já, é 
simples: “É na memória que se 
encontra o principal ponto de 
partida para o cinema que que-
ro realizar”.

Natural de Vila das Aves, Nicole Gonçalves frequenta o mestrado de cinema documental da ESMAD

"A Bobinadeira" explora a indústria nos anos 50 e 60

YOGA PARA CRIANÇAS  
Facebook do Município – /cmsantotirso

Exercitar o corpo, acalmar a mente e proporcionar bons momentos em 
família é o objetivo das sessões de 20 minutos, direcionadas para crianças 
entre os 3 e os 12 anos. Posturas de yoga, viver juntos, vinculação familiar, 
saber respirar corretamente, abstração dos sentidos, relaxamento, 
concentração e meditação são conteúdos abordados.

HORA DO CONTO    
Facebook do Município – /cmsantotirso

Dinamização de histórias para crianças do pré-escolar e primeiro ciclo. 
Tem como objetivo atrair as crianças para o universo dos livros, e ajudar 
na formação de novos leitores estimulando, nas crianças que ainda não 
sabem ler, o desejo de dominar os mecanismos de leitura.

SANTO TIRSO ATIVO   
Facebook do Município – /cmsantotirso

Aulas de ginástica de 20 minutos orientadas para a população sénior, que 
têm como objetivo o aumento da aptidão cardiovascular e a melhoria da 
saúde em geral.

Pontualmente é utilizado material de apoio à execução dos exercícios 
como toalha, cadeira ou colchão.

Nicole Gonçalves: a promessa 
do cinema documentalAgenda 

Municipal
Maio e Junho

QUINZENALMENTE AO SÁBADO – 11H00

QUINZENALMENTE AO SÁBADO – 11H00

TERÇA E QUINTA-FEIRA – 09H30

Ciclo Têxteis do Presente:  
Empresa Lantal Textiles    
Centro Interpretativo da Fábrica de Santo Thyrso

É apresentado na Fábrica de Santo Thyrso um ciclo de programação que olha 
para o têxtil a partir do presente. Como se trabalha nesta fileira económica 
em Santo Tirso nos dias de hoje? Quais as empresas que representam esta 
dinâmica industrial no Vale do Ave?
A Lantal é um grupo têxtil internacional com sede na Suíça, em Langenthal, 
sendo líder no mercado de têxteis para transportes públicos aéreos e 
transpor¬te terrestres, estruturando-se em várias divisões, possuindo várias 
fábricas, laboratórios e escritórios distribuídos por 4 continentes dentro de 
uma grande área de negócio: os têxteis. 
Este grupo durante muitos anos foi cliente da Gierlings Velpor SA, acabando 
por adquirir ao grupo Amorim uma posição maioritária na empresa em 2016. 
Desde então um ambicioso plano de investimento permitiu preparar esta 
empresa para novos desafios. 
Em 2019 a empresa mudaria de nome para Lantal Textiles SA. 
E, neste momento, prepara-se para uma nova fase, tornar-se a base de 
operações do grupo Lantal dos têxteis para transportes públicos terrestres, 
já, em 2021.

Segunda a sexta-feira: 09h00 – 17h30

Maria Beatitude – Percurso Remémoro    
Exposição – MIEC

Este projeto revela um percurso envolto numa névoa translúcida composta por 
layers misteriosos que resguardam pensamentos e que se transforma numa 
bruma densa onde o branco de tão cerrado e quase compacto, parece uma tela 
nova que espera ser intervencionada com uma ideia, com um novo conceito.
Trabalhos cuja leitura parece obedecer a uma cadência, a uma sensação de 
ritmo provocada por objetos, mensagens e cores.
Procedimentos e metodologias criativas são apresentados de forma metafórica. 
Analogias entre o trabalho de atelier, a passagem do tempo ou histórias que 
poderiam ter sido reescritas por uma leitura rápida e diagonal, são apresentadas 
em instalações longitudinais que assinalam um trajeto que pede para ser 
seguido por um corredor quase sem fim.
Uma exposição onde a palavra está sempre presente de modo a poder guardar 
pedaços de histórias para compor narrativas completas ou apenas para sublinhar 
ideias.
Um trajeto composto por infindáveis lembranças retiradas de secções específicas 
da vida sobre episódios marcantes, ou não, que poderiam estar arquivadas numa 
biblioteca privada onde vivências e memórias reminiscentes estão guardadas, 
bem embrulhadas e fechadas, umas para que estejam sempre presentes e não 
desapareçam, outras apenas para nunca mais serem relembradas.

Terça a sexta-feira: 09h00 – 12h30  / 14h30 – 17h30 
Sábado e domingo: 14h00 – 19h00

23 OUTUBRO A 11 JUNHO

21 MAIO A 03 SETEMBRO
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SANTO TIRSO COM FUTUROCRIAR
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