
“Vamos ser 
das cidades 
com melhor 
qualidade 
de vida em 
Portugal”

Na primeira grande entrevista desde que foi eleito, o presidente da Câmara Municipal 
de Santo Tirso, Alberto Costa, fala do novo Plano de Mobilidade Urbana Sustentada (PMUS),
que se estenderá a todo o concelho, e do nascimento da “cidade dos 15 minutos”. 
Os próximos quatro anos são o principal tema de uma conversa em que o autarca antecipa 
a criação de uma rede de transportes coletivos “muitíssimo mais eficaz”. 
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Centro de Vacinação
é exemplo diário
de superação  
e eficiência

Alberto Carneiro 
eleva Santo Tirso 
a capital da arte 
contemporânea

Novo pulmão verde 
vai nascer entre os 
parques do Verdeal  
e Sara Moreira
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Projetar e concretizar o futuro
Costuma utilizar-se a expressão “Ano Novo, Vida Nova”. É, habitualmente, um mo-

mento em que fazemos balanços do ano terminado e, como se respirássemos fun-
do um ar revigorante, olhamos em frente, sonhamos projetos, expressamos desejos, 
encaramos futuros.

Há um ano, quando 2021 estava prestes a nascer, despedíamo-nos de um 2020 
que a todos nos marcou. Estávamos a tentar compreender uma pandemia que nos sur-
preendeu como um soco no estômago, inesperado e para o qual procurávamos, ainda, 
respostas que nos ajudassem a encarar o que se passou, o que fazer, como reagir.

O novo ano, 2021, foi de muita aprendizagem. Organizámos aquela que foi, na his-
tória mundial, a mais extraordinária e desafiadora operação de vacinação em mas-
sa das populações. Reorganizámo-nos, adaptámo-nos a uma nova realidade, demos 
luta ao vírus. Sobrevivemos!

Agora que o ano termina, o balanço só pode ser positivo. Demonstrámos que so-
mos capazes de reagir ao imprevisto. De ultrapassar obstáculos. E ganhámos cons-
ciência da importância que tem o vivermos em comunidade. O pudermos contar com 
a ajuda do outro, sem que ele peça nada em troca.

Em Santo Tirso, o trabalho desempenhado por todos os parceiros no processo de 
combate à pandemia foi extraordinário! Quero, por isso, expressar o meu mais profundo 
agradecimento a todos os que deram muito de si para que tudo tivesse corrido bem.

Pessoalmente, 2021 ficará para sempre na minha memória. Santo Tirso, a minha 
terra, deu-me um voto de enorme confiança, que muito me enche de orgulho, mas 
também de responsabilidade.

Chegou a hora de dar as boas-vindas a 2022, olhar em frente com uma confiança 
renovada. Projetar e concretizar o futuro. Conto consigo para percorrer comigo, con-
nosco, este caminho. Feliz Ano Novo!

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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Em setembro, as eleições 
autárquicas proporcionaram-
lhe a maior vitória de sempre 
de um candidato em Santo 
Tirso, que resultou numa 
maioria de sete eleitos e 
apenas dois da oposição. O 
que representa para si este 
resultado?
Em primeiro lugar, uma 
grande responsabilidade. 
O resultado das eleições 
autárquicas demonstrou que a 
população confiou no projeto 
que propusemos e isso 
significa que, perante tal voto 
de confiança, não podemos 
defraudar as expectativas. 
Que são elevadas. Por isso, 
tudo faremos para concretizar 
as nossas propostas, as quais 
acreditamos serem muito 
positivas para o futuro de 
Santo Tirso. Depois, claro, 
foi uma grande satisfação. 
Designadamente, porque 
significou que as pessoas da 
minha terra, da terra que eu 

amo, se identificam com a 
minha liderança. E isso é um 
motivo de grande orgulho. 
Sempre fui eu próprio, 
independentemente dos 
cargos que desempenhei ao 
longo da vida, e isso, penso 
eu, é uma característica que 
inspira confiança. É algo que 
faz parte da minha maneira 
de ser e que pretendo manter 
sempre.

O primeiro passo para a 
concretização desse projeto 
foi dado, recentemente, 
com a aprovação do Plano e 
Orçamento para 2022. O que 
destaca do que aí vem?
Destaco, precisamente, o 
facto de ser um documento 
que honra os compromissos 
assumidos e sufragados pela 
população. É um orçamento 
que, por um lado, garante a 
continuidade e consolidação 
das opções políticas dos 
últimos anos e, por outro, 

acrescenta novas apostas, 
voltadas para o futuro.

Que apostas são essas?
São apostas num conjunto de 
projetos que se enquadram 
em cinco áreas estratégicas 
fundamentais: a coesão 
social, a transição climática, 
a transição digital, o 
investimento e emprego e 
a requalificação do espaço 
público. 

Um desses projetos é o novo 
Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável, o PMUS. Que 
impacto terá este projeto no 
futuro de Santo Tirso?
O novo PMUS é um 
extraordinário desafio, 
pois não só é um plano 
verdadeiramente estratégico, 
como terá um impacto para 
as próximas décadas. Eu diria 
que, em Santo Tirso, nenhum 
outro projeto recente terá um 
efeito tão transformador a 

NA PRIMEIRA GRANDE ENTREVISTA 
DESDE QUE FOI ELEITO PRESIDENTE 
DA CÂMARA DE SANTO TIRSO, COM 
A MAIS EXPRESSIVA MAIORIA NA 
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO, ALBERTO 
COSTA ASSUME A RESPONSABILIDADE 
QUE ESTE RESULTADO REPRESENTA 
PARA O EXECUTIVO QUE LIDERA. 
E APONTA OS CAMINHOS PARA 
O FUTURO DO CONCELHO. EM 
SUA OPINIÃO, NENHUM OUTRO 
PROJETO RECENTE TERÁ UM EFEITO 
TÃO TRANSFORMADOR PARA A 
CIDADE COMO O NOVO PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 
(PMUS), QUE SERÁ CONCRETIZADO 
DURANTE OS PRÓXIMOS ANOS.

Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa 

“O novo Plano de Mobilidade  
terá um impacto para  
as próximas décadas”
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longo prazo como este. Desde 
logo, porque representa uma 
profunda transformação 
de algumas das principais 
artérias da cidade. Vai permitir 
requalificar os espaços de 
circulação, compatibilizar 
a utilização do automóvel 
com a bicicleta, acrescentar 
qualidade aos espaços para 
os peões e, ainda, ordenar 
e criar novos espaços de 
estacionamento, que é um 
dos grandes problemas 
atuais. Simultaneamente, as 
intervenções serão – já estão 
a ser, aliás – aproveitadas 
para realizar trabalhos de 
colocação de infraestruturas 
destinadas à rede de águas 
pluviais, à rede elétrica e 
às telecomunicações. Terá, 
portanto, uma dimensão 
muito visível e outra invisível, 
subterrânea, mas também 
fundamental para melhorar a 
qualidade de vida em Santo 
Tirso nas próximas décadas. 
Mas, a grande diferença deste 
novo plano é que vai estender-
se a todo o concelho.

Pela sua dimensão, é um 
projeto que implica alguns 
sacrif ícios para a população?
Sem dúvida. Sempre que 
se realizam obras na via 
pública, temos que contar 
com esse custo. São ruas que 
precisam de ser cortadas ao 
trânsito. São buracos que 
se abrem e fecham. É muita 
terra que é revolvida… Mas, 
infelizmente, não há outra 
forma de o fazer. No entanto, 
eu tenho a certeza que as 
pessoas compreenderão que 
este é um mal necessário. 
É, precisamente, por isso 
que decidimos desenvolver 
as intervenções no espaço 
público de forma faseada, 
procurando minimizar ao 
máximo o impacto das obras 
no dia-a-dia das pessoas e 
das empresas afetadas. Eu 
acredito que vai valer a pena, 

porque, a partir de 2024, 
vamos ter uma cidade muito 
melhor, onde será muito mais 
fácil e aprazível circular.

A tal cidade dos 15 minutos…
Sim. Uma cidade onde, 
independentemente do 
local onde estejamos, 
conseguiremos alcançar 
a pé, ou de bicicleta, os 
serviços essenciais para o 
nosso quotidiano diário em 
apenas 15 minutos. Onde 
possamos prescindir do carro 
para as nossas deslocações 
urbanas, com tudo o que 
isso significa de positivo em 
termos de ambientais. Santo 
Tirso, não tenho dúvidas, 
vai ser uma das cidades com 
melhor qualidade de vida em 
Portugal. Mas, aproveito para 
o dizer, esse desígnio não 
depende apenas do Município. 
Será necessário, também, 
que todos nós, cidadãos, 
colaboremos. O Município vai 
criar as condições, mas será 
fundamental uma mudança de 
mentalidades, nomeadamente 
no que à utilização do 
automóvel diz respeito. 
Não podemos continuar a 

pegar no carro para uma 
deslocação de 500 metros, 
nem continuar a estacionar 
em segunda fila ou em cima 
do passeio, apenas porque 
não nos damos ao trabalho 
de andar 100 ou 200 metros. 
A cidade dos 15 minutos tem 
que ser um projeto de todos 
e não apenas dos projetistas. 
Cada um de nós tem um papel 
a desempenhar. Eu acredito 
que Santo Tirso e os tirsenses, 
também nesse particular, vão 
ser um bom exemplo para o 
país.
 
É neste contexto que entra 
o sistema Pedala, que 
disponibiliza bicicletas 
elétricas para uso partilhado 
no perímetro urbano da 
cidade? E, já agora, quando 
voltamos a ter estas 
bicicletas à disposição da 
população?
Sim. A utilização da bicicleta 
como alternativa ao 
automóvel é mesmo uma 
aposta nossa. Infelizmente, 
a disponibilização do 
serviço Pedala teve que 
ser interrompida, devido à 
pandemia. O facto de termos 
tido as bicicletas paradas 

durante quase dois anos 
provocou alguns problemas, 
por exemplo na vida das 
baterias, o que nos impediu 
de colocá-las, novamente, na 
rua. No entanto, essa situação 
está, finalmente, resolvida. 
Todas as bicicletas foram 
substituídas por um novo 
modelo, igual ao utilizado em 
Lisboa, e todo o sistema está 
a ser testado para, em janeiro, 
termos as 35 bicicletas 
elétricas em condições 
para serem utilizadas pela 
população. Além disso, é 
nossa intenção estender o 
sistema Pedala às freguesias, 
começando por Vila das 
Aves, o que acontecerá o 
mais brevemente possível.  
Simultaneamente, ainda 
no âmbito da mobilidade 
sustentável, vamos criar a 
Ecovia pedonal e ciclável de 
Santo Tirso, que terá uma 
extensão de 10 quilómetros, 
e já alargámos ao ensino 
secundário o projeto “Ciclismo 
vai à Escola”.

A transição climática é, 
como disse, uma das áreas 
estratégicas do Plano e 

Orçamento para 2022. O que 
está previsto neste domínio?
Desde logo, quero destacar 
o forte investimento na 
ampliação das redes públicas 
de água e saneamento. Este 
é, aliás, um ponto de honra 
para mim. E é por isso que 
em 2022 serão construídos 
mais 50 quilómetros de rede 
pública de abastecimento de 
água e mais 1800 ramais, fruto 
de um investimento de 4,4 
milhões de euros que, aliás, já 
começou a ser executado no 
Vale do Leça. No que respeita 
ao saneamento, também 
pelas Águas do Norte, vão 
ser investidos 1,6 milhões 
de euros na construção 
de mais 12 quilómetros de 
rede e mais 650 ramais em 
Burgães e Sequeirô. Este 
valor de investimento é 
financiado em cerca de um 
milhão de euros pelos fundos 
do POSEUR, o Programa 
Operacional Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de 
Recursos. O restante, cerca 
de 600 mil euros, é assumido 
pela Câmara Municipal. 
Vai, também, avançar, em 
breve, a construção de 12,4 
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quilómetros da rede de 
saneamento e 500 ramais na 
freguesia de Monte Córdova. 
Neste caso, trata-se de um 
investimento de 1,7 milhões de 
euros, financiado na totalidade 
pelo REACT-EU. Devo destacar, 
também, aquele que será um 
dos principais investimentos 
no setor do ambiente e que 

terá um impacto não apenas 
local, mas regional. Trata-se 
da reabilitação do rio Leça, 
a realizar no âmbito de uma 
associação de municípios 
especificamente criada para 
o efeito e que junta, neste 
esforço conjunto, Santo Tirso, 
Valongo, Maia e Matosinhos. 
Numa primeira fase, está já 

assegurado um investimento 
de quatro milhões de euros, 
que permitirá, finalmente, 
começar a devolver o Leça 
às populações das suas 
margens, ao mesmo tempo 
recuperando e conservando 
a biodiversidade desses 
territórios. É um projeto muito 
bonito.

A captação de investimento 
tem sido uma das bandeiras 
de Santo Tirso nos últimos 
anos. O que está previsto 
neste domínio?
Vamos, sem dúvida, continuar 
a apostar na captação 
de novos investimentos, 
criadores de emprego e 
virados para a inovação. 
Vamos avançar com o INVEST 
Santo Tirso 3.0, tendo em 
vista alargar os incentivos 
e apoios aos investidores. 
Esse reforço está já, aliás, 
refletido no Orçamento 
para 2022. É uma estratégia 
que tem tido excelentes 
resultados para Santo 
Tirso e foi por isso que, por 
exemplo, só no que se refere 
aos Projetos de Interesse 
Municipal, entre 2019 e 
2021, o Município atribuiu 
6,3 milhões de euros de 
benefícios fiscais, totalizando 
8,8 milhões de euros 
desde a criação do INVEST 
Santo Tirso, em 2015. Este 
crescimento da capacidade 
de redução fiscal tem 
representado um aumento 
assinalável do número de 
empresas no concelho, que 
atualmente rondam já as 
seis mil. Por outro lado, as 
zonas empresariais vão, 
certamente, continuar a 
crescer, fruto do investimento 
feito pelo Município na 
criação de condições que 
são únicas na nossa região, 
tornando Santo Tirso um 
concelho atrativo para os 
empresários, que beneficiam, 
ainda, da localização 
privilegiada do nosso 
território. No passado dia 
15 de dezembro, assinámos, 
também, o protocolo para a 
criação do primeiro Centro de 
Formação em Competências 
Digitais descentralizado do 
país, que ficará localizado na 
Fábrica de Santo Thyrso, onde 
irá nascer, também, o nosso 
primeiro Espaço Empresa, 

A cidade dos 15 minutos tem que ser 
um projeto de todos e não apenas  
dos projetistas. 

Em relação aos transportes 
públicos, a criação da 
MobiAve é uma boa aposta 
para Santo Tirso?
Sem dúvida. O Orçamento 
para 2022 já prevê a 
criação da MobiAve, 
entidade que passará 
a gerir o sistema de 
transportes públicos 
rodoviários numa 
perspetiva intermunicipal, 
envolvendo Santo Tirso, 
Trofa e Vila Nova de 
Famalicão. Este é um 
projeto inovador a nível 
nacional, que apresenta, 
conforme refere o próprio 
parecer da Autoridade 
da Mobilidade e dos 
Transportes (AMT) à 
nossa candidatura, uma 
potenciação vantajosa 
dos objetivos da 
política de transportes, 
da coordenação e da 
integração física, tarifária 
e lógica de todos os 
meios. Além disso, a AMT 
reconheceu, também, que o 
projeto da MobiAve garante 
uma boa relação custo-
eficácia, uma qualidade 
elevada dos serviços de 
transporte de passageiros 
e a fundamental 
sustentabilidade 
económica e financeira da 
prestação desses serviços. 
Basicamente, a solução 
garantida pela MobiAve 
vai permitir mais do que 
duplicar o número de 
quilómetros atualmente 
percorridos pelos 
autocarros em Santo Tirso, 
aumentando, também, 
a sua frequência. Esta 
nova entidade assumirá 
a gestão dos transportes 
públicos rodoviários em 
toda a área de Santo Tirso, 
além-rio e parte nascente 
do concelho. O serviço na 
restante fatia do território, 
o Vale do Leça, será 
assegurado pela gestão 
da Área Metropolitana do 
Porto. Acredito, assim, que 
conseguiremos alcançar 
uma rede de transportes 
muitíssimo mais eficaz do 
que a atualmente existente 
em todo o concelho, com 
claros benefícios para a 
nossa população.
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que irá disponibilizar 
atendimento personalizado 
e especializado aos 
empresários.

Novos investimentos 
privados significam mais 
emprego em Santo Tirso…
Esse é um dos grandes 
objetivos deste enorme 
esforço que o Município 
está a fazer. Veja-se, por 
exemplo, o investimento de 
73 milhões de euros que o Lidl 
realizou na zona industrial 
da Ermida, onde construiu 
o seu maior entreposto 
em Portugal, criando 200 
postos de trabalho. Ou, logo 
ali ao lado, a instalação da 
STELIA Aerospace, do grupo 
Airbus, que representou 
um investimento de 40 
milhões de euros e 240 
novos postos de trabalho. 
Mas a nossa estratégia de 
criação de emprego não se 
limita à captação de novas 
empresas para o concelho. 
Temos uma estratégia mais 
global, orientada também 
para a capacitação dos 
nossos jovens. As empresas 
necessitam de profissionais 
qualificados e nós temos, 
por isso, que garantir 
aos jovens as condições 
necessárias para adquirirem 
as competências que lhes 
garantam emprego, o que 
agrada, naturalmente, 
às empresas. Essa é uma 
das razões que nos levam 
a apostar no reforço das 
parcerias com instituições 
de ensino superior, como 
o Instituto Superior de 
Engenharia do Porto (ISEP) ou 
a Escola Superior de Media 
Artes e Design (ESMAD), 
tendo em vista o crescimento 
da oferta de Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais em 
Santo Tirso. Recentemente, 
lançamos, também, as bases 
para a criação de cursos de 
pós-graduação ministrados 

pelo Instituto Superior de 
Ciências Empresariais e 
do Turismo (ISCET). Esta é, 
portanto, uma clara aposta 
estratégia, que visa dar 
resposta a quem procura 
emprego e, simultaneamente, 
às empresas que necessitam 
de profissionais qualificados. 
É neste contexto que 
pretendemos, também, 
criar um Gabinete de 
Apoio à Empregabilidade 
Jovem Municipal, que irá 
desempenhar um trabalho de 
acompanhamento vocacional 
e mentoria, capacitação e 
procura de oportunidades 
para os jovens. E, a um outro 
nível, comprometemo-nos, 
também, a criar as condições 
para a abertura de um polo 
de aeronáutica e investigação 
em Santo Tirso. 

Que importância tem, neste 
contexto, a aposta no apoio 
ao empreendedorismo 
que a Câmara tem vindo a 
concretizar?
É fundamental, pois eu 
acredito que esta via 
é fundamental para a 
criação de empresas e de 
emprego qualificado e 
diferenciador. Aliás, Santo 
Tirso é, seguramente, 
um dos municípios mais 
vocacionados para o 
empreendedorismo. Além 
de uma infraestrutura de 
excelência como é o Hub 
Fábrica de Santo Thyrso, 
contamos com vários 
programas de incubação de 
ideias de negócio e um apoio 
personalizado pelo INVEST, 
onde estão concentradas 
as funções de gabinete de 
apoio ao investidor e ao 
empreendedorismo e de 
dinamização económica 
do concelho. Não foi 
por acaso que o INVEST 
Santo Tirso arrecadou o 
1º prémio nos European 
Interprise Promotion 

Awards, na categoria de 
Promoção do Espírito 
de Empreendedorismo. 
Esta tem sido uma área 
prioritária para nós, nos 
últimos anos, traduzida 
na implementação de três 
iniciativas estruturantes de 
apoio ao empreendedorismo, 
todas elas já concluídas 
com muito sucesso: o 
Santo Tirso Empreende, o 
AYCH e o CREATEX. Foram 
iniciativas com um balanço 
extraordinariamente positivo, 
o que nos levou, no caso do 
AYCH, finalizado em dezembro 
de 2020, a apresentar uma 
candidatura para a sua 
continuidade, em conjunto 
com parceiros internacionais.

Qual é o objetivo desse 
programa?
Essencialmente, visa o 
desenvolvimento de novas 
abordagens nos serviços de 

apoio aos jovens no setor 
criativo, em toda a área do 
espaço atlântico, procurando 
fomentar, precisamente, 
o empreendedorismo e o 
emprego jovem. Este tipo 
de ações tem permitido 
consolidar Santo Tirso 
como um ecossistema 
empresarial vibrante, onde 
as grandes indústrias 
cooperam com as pequenas 
e médias empresas e com os 
empreendedores.

No domínio da transição 
digital, o que destaca daquilo 
que está previsto fazer?
A transição digital é um 
desígnio nacional e nós 
queremos estar na linha da 
frente, contribuindo para a 
criação de uma sociedade 
mais digitalizada por via 
da educação, da formação 
em competências digitais, 
da promoção da literacia 

digital e da digitalização do 
próprio Município. Recordo, 
aliás, que Santo Tirso teve 
o primeiro Plano Municipal 
de Competências Digitais 
a nível nacional. Nesse 
domínio vamos continuar 
a ser pioneiros, como 
já referi, com a criação 
do primeiro Centro de 
Formação em Competências 
Digitais, que irá envolver 
um investimento, já em 
2022, de cerca de quatro 
milhões de euros e que vai 
contribuir para reabilitar 
uma parte significativa da 
Fábrica de Santo Thyrso. 
Estamos, também, a 
reforçar os equipamentos 
informáticos nas escolas do 
concelho, designadamente 
com a instalação de 
quadros interativos, e 
dotá-las de redes de nova 
geração. E, ainda, concluir o 
processo de modernização 

Em 2022, todo o concelho 
ficará coberto por postos de 

carregamento elétrico 

Um dos compromissos 
que assumiu antes 
das eleições foi o 
alargamento dos postos 
de carregamento para 
viaturas elétricas a 
outras freguesias. Em 
que ponto está esse 
projeto?
Está muito adiantado. 
Em 2022, todo o 
concelho ficará 
coberto por postos de 
carregamento elétrico. 
Serão, no total, 22 
novos postos até ao 
final do próximo ano. 
Os locais já estão 
definidos e o primeiro 
posto, cujo processo 
de licenciamento está 
concluído, será instalado 
em janeiro, junto à Junta 
de Freguesia de Vila das 
Aves. Em relação aos 
restantes, os processos 
de licenciamento 
estão, também, 
muito adiantados. 
Já agora, aproveito 
para acrescentar 
que o Município 
pretende, também, ser 
exemplar a este nível 
e, por isso, é nossa 
intenção substituir, 
progressivamente, a 
frota municipal por 
veículos elétricos.
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administrativa dos serviços 
da Câmara Municipal, entre 
outros projetos. Mas, já 
agora, não queria deixar de 
realçar, também, o trabalho 
desenvolvido no âmbito do 
projeto intergeracional de 
literacia digital, que colocou 
jovens a transmitirem os 
seus conhecimentos, nos 
tempos livres, em oficinas 
para grupos de idosos, 
grande parte das quais de 
Instituições de Solidariedade 
Social do concelho.

Já que se referiu às escolas 
do concelho, um dos 
compromissos que assumiu 
na campanha eleitoral foi 
o alargamento dos apoios 
aos alunos e famílias para a 
aquisição de material escolar 
até ao 12º ano. Isso é para 
concretizar quando?
Já em 2022. Essa é uma das 
medidas contempladas no 
Orçamento, num investimento 

de cerca de 200 mil euros. 
Vamos, também, manter a 
atribuição de Bolsas de Estudo 
aos nossos jovens a frequentar 
o Ensino Superior, bem como 
aos das áreas artísticas. 
Estamos, ainda, apostados em 
reforçar o projeto “Santo Tirso, 
Cidade educadora”.

Recentemente, inaugurou 
o Centro de Arte Alberto 
Carneiro, um projeto 
cultural que, de certa 
forma, vem complementar 
o Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea. 
Que significado têm para 
Santo Tirso estes dois 
equipamentos culturais?
Eu diria que são muito 
mais do que apenas dois 
equipamentos culturais. 
São uma marca distintiva de 
Santo Tirso, que promove 
o nome da cidade e do 
concelho a nível nacional e 
internacional. O Centro de 

Arte e o MIEC integram uma 
estratégia municipal que 
visa, não só a conservação 
e divulgação da arte 
contemporânea, mas também 
a produção de conhecimento. 
É neste contexto que será 
criada uma incubadora 
de práticas performativas 
contemporâneas na 
Fábrica de Santo Thyrso, 
em simultâneo com 
outros projetos como a 
requalificação do Centro 
Cultural Municipal de Vila 
das Aves e da Biblioteca 
Municipal, ou a criação de um 
programa de valorização do 
Mosteiro de Santo Tirso.

O final do mandato anterior 
ficou marcado pela 
assinatura de um acordo 
de alteração ao contrato de 
concessão do serviço público 
de abastecimento de água. 
Que significado teve este 
acordo e o que representa, 

em termos práticos, para os 
munícipes?
Foi um acordo 
importantíssimo, que 
significou um culminar de 
meses de negociação com 
a Indaqua, em que todas as 
partes ficaram a ganhar. Do 
ponto de vista do Município, 
o nosso principal objetivo 
era reduzir a tarifa da água 
para os consumidores de 
Santo Tirso, que até então 
era a mais cara do país. Ou 
seja, priorizámos a defesa 
do interesse público. O 
acordo alcançado permitiu 
reduzir o valor da fatura 
da água em 35 por cento 
para a grande maioria 
dos clientes domésticos. 
Simultaneamente, tornou 
possível avançarmos com 
a criação da Tarifa Social, 
que permite a isenção da 
taxa fixa para os utilizadores 
carenciados, e da Tarifa para 
Famílias Numerosas. Por 
outro lado, a negociação 
antecipou, no período 
temporal entre 2022 e 2026, 
o plano de investimentos 
na ampliação da rede de 
água, orçado em cerca de 
1,3 milhões de euros. Isto 
significa que vai ser possível 
concretizar mais cedo a 
cobertura total da rede 
pública de água no concelho.

Para isso contribuirá também 
o investimento que está a ser 
realizado no Vale do Leça.
Exatamente. Pela primeira 
vez está a ser realizado 
investimento na construção 
da rede de abastecimento 
de água no Vale do Leça, 
em parceria com as Águas 
do Norte. As obras, que já 
estão em curso, envolvem um 
investimento de 4,4 milhões 
de euros.

No seu compromisso 
eleitoral, faz também 
referência à execução 

da Estratégia Local de 
Habitação. Pode explicar-nos 
melhor o que está previsto 
nesta área?
Santo Tirso tem, atualmente, 
16 complexos habitacionais 
municipais, com 417 
habitações. Neste momento, 
a Câmara Municipal tem 
em curso um plano de 
regeneração urbana 
dessas habitações, num 
investimento de quatro 
milhões de euros. Estamos 
a falar de intervenções 
que visam a melhorar 
a eficiência energética 
dos edifícios, de modo a 
contribuir para o conforto 
térmico, a diminuição 
da fatura energética e a 
redução das emissões de 
CO2. Até ao momento estão 
já intervencionados os 
complexos habitacionais de 
Roriz, Palmeira, Reguenga, 
Agrela, S. Martinho do Campo, 
Água Longa, Rebordões e 
S. Tomé de Negrelos. Nos 
restantes empreendimentos 
habitacionais, as intervenções 
de requalificação serão 
efetuadas no âmbito da 
tal Estratégia Local de 
Habitação. Entretanto, 
visto que existem algumas 
habitações disponíveis, estas 
serão ocupadas com novos 
realojamentos. Por outro 
lado, a Câmara Municipal 
candidatou-se ao Norte 2020, 
de modo a garantir que, 
além de várias medidas de 
inserção social, seja possível 
adaptar duas habitações 
municipais na cidade, criando 
cinco T0, com o objetivo de 
realojar indivíduos isolados 
que residem em quartos, no 
concelho, e que apresentam 
problemas do foro psíquico 
e de dependência de álcool 
e drogas, encontrando-
se a ser acompanhados 
pelo Município. Vamos, 
ainda, reforçar o Subsídio 
Municipal ao Arrendamento, 

7ESPECIAL 2021 • JORNAL MUNICIPAL 

ENTREVISTA



nomeadamente para os 
jovens, cujo programa 
apoia já 315 famílias, num 
investimento anual de 450 
mil euros.

Na área da saúde, a 
requalificação do Hospital 
de Santo Tirso continua a 
ser uma prioridade, embora 
não dependa diretamente do 
Município?
Sem dúvida. É não só uma 
prioridade, como é uma 
obra que já está em curso 
com a construção de um 
novo edifício destinado 
à saúde mental e outras 
especialidades, e a 
requalificação dos edifícios 
existentes, totalizando 
um investimento de 5,3 
milhões de euros. Neste 
particular, permita-me dizer 
que a Câmara Municipal 
desempenhou um papel 
importantíssimo no sentido 
de alertar o governo para 
a necessidade desta 
intervenção e construindo um 
novo acesso. Essa é, também, 
a nossa função. 

No que depende 
diretamente da Câmara, o 
que está previsto fazer na 
saúde?
Posso começar por referir 
algo que já está incluído 
no Orçamento para 2022. 
Trata-se do alargamento 
da consulta de medicina 
dentária a mais dois centros 
de saúde, num investimento 
de 80 mil euros. Isto 
representa mais um passo 
em direção ao nosso objetivo 
de termos, no final do 
mandato, todos os centros 
de saúde com consultas de 
saúde oral. Vamos, também, 
alargar, já em 2022, a 
comparticipação destinada 
à vacina da varicela para as 
crianças até aos dois anos 
de idade, a somar à vacina 
contra as infeções por 
rotavírus, que o Município 

já comparticipa a 100 por 
cento. Queremos, ainda, 
ajudar os nossos munícipes 
mais desfavorecidos 
a adquirirem próteses 
dentárias e óculos. E 
temos o projeto de colocar 
desfibrilhadores automáticos 
nos equipamentos 
municipais. Um investimento 
que esperamos sempre 
nunca ser necessário, mas 
que, no fundo, pode ser 
decisivo para salvar vidas.  
E isso não tem valor.

Já arrancou a construção do 
Parque Canino Municipal, 
no Parque Sara Moreira. 
O que representa este 
investimento na política de 
proteção da vida animal, em 
Santo Tirso?
É um projeto importante, 
que surge no seguimento 
das políticas de proteção 
animal que a Câmara de 
Santo Tirso tem vindo a 
concretizar. O objetivo é 
criar um espaço amplo, 
onde as pessoas possam 
levar os seus animais. 
Onde eles possam andar 
sem trela e socializar com 
outros cães, num ambiente 
aprazível e de segurança. É 
um investimento superior a 
50 mil euros, prestes a ficar 
concluído. Este é, aliás, o 
primeiro de dois parques 
caninos municipais que 
vamos ter em Santo Tirso. Por 
outro lado, vamos criar uma 
rede de bebedouros públicos 
adaptados para os animais, 
continuar a promover 
campanhas de esterilização 
e de vacinação antirrábica 
e identificação eletrónica 
descentralizada, reforçar 
o programa municipal de 
adoções e aumentar o 
investimento no cheque-
veterinário. Um dos grandes 
projetos nesta área é, ainda, 
a ampliação do canil/gatil 
municipal, entre várias 

outras medidas que estão 
previstas neste domínio.

Na área do desporto, quais 
são os grandes desafios que 
antevê para este mandato?
O desporto é uma área 
importantíssima e, 
felizmente, Santo Tirso tem 
sido reconhecido como 
um caso de sucesso. Em 
2022, vamos, por exemplo, 
trabalhar num novo 
projeto que diz respeito à 
construção de um pavilhão 
desportivo no Vale do 
Leça. Simultaneamente, 
manteremos o apoio 
ao associativismo, 
através da celebração de 
contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo 

e da cedência de instalações. 
Temos, também, um conjunto 
de projetos imateriais que 
queremos concretizar. 
Queremos que Santo Tirso 
seja reconhecido como 
Município de Excelência 
Desportiva e que esse 
reconhecimento culmine 
com a candidatura a Cidade 
Europeia do Desporto. É um 
grande desafio, ambicioso, 
mas é um objetivo muito 
concreto. No fundo, o 
diagnóstico está feito e a 
estratégia definida. Estamos 
agora em condições de 
passar à prática e é isso que 
vamos fazer. Como sempre 
digo: comigo, palavra dada é 
palavra honrada.

[A obra no Hospital] 
já está em curso 
com a construção 
de um novo edifício 
destinado à saúde 
mental e outras 
especialidades, e a 
requalificação dos 
edifícios existentes. 
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Destaca-se, cada vez mais como 
um dos municípios mais exportadores 
na região Norte.  Entre os anos 2013 e 
2020 verificou-se uma evolução posi-
tiva ao nível do volume total de expor-
tações. No total, houve um aumento de 
cerca de 15 pontos percentuais neste 
período. 

A nível absoluto verificou-se uma 
ampliação de 22%. Esta evolução expli-
ca-se com o crescimento das empresas 
do concelho, que têm apostado em pro-
cessos de inovação, desenvolvimento 
tecnológico e internacionalização. Um 
segundo fator contempla a atração de 
grandes empresas, com forte vocação 
exportadora para o concelho, fruto do 
desenvolvimento, por parte da Câmara 
Municipal, de políticas de atração de 
investimento, como a isenção de taxas 
e a aposta em melhores infraestruturas.

A criação do Invest Santo Tirso, em 
2015, foi um dos marcos fundamen-
tais na nova abordagem política do 
problema do desemprego. Este Gabi-
nete de Dinamização Económica tem 
vindo a captar o investimento privado 
e disponibiliza todo o tipo de apoio 
a empresas que já se encontram no 
concelho e às que desejam instalar-
-se. O apoio prioritário a todos os in-
vestidores, em matérias de análise de 

processos consolida o carater diferen-
ciador do concelho.

É de salientar que só no ano de 
2020 foram efetuados mais de 4000 
atendimentos divididos entre empre-
sas, informações e oportunidades de 
financiamento, eventos, empresas ins-
taladas na Fábrica de Santo Thyrso ou 
instituições de ensino. 

O Invest Santo Tirso tem desenvol-
vido apoio aos projetos de crescimen-

to, expansão e internacionalização 
do tecido empresarial de Santo Tirso. 
Disponibiliza um acompanhamento 
personalizado, adaptado às neces-
sidades e interesses dos investido-
res, favorecendo uma atuação que 
permite acelerar e desburocratizar 
os processos, promover as sinergias 
no tecido empresarial e incentivar o 
crescimento e expansão dos negócios 
no concelho.

Criar um ambiente empresarial fa-
vorável é uma das grandes apostas do 
Município e estende-se a várias ver-
tentes. Reflexo disso é o crescimento 
do número de empresas em expan-
são e a escolherem o concelho para 
se instalar. A proximidade e a abertu-

ra com as empresas é um dos fatores 
que mais consolida a aposta na liga-
ção com o mundo empresarial. Santo 
Tirso está à frente no que diz respeito 
à captação de investimento, criação 
de empresas e aumento do emprego. 
Atualmente, a Câmara Municipal de 

Santo Tirso oferece condições únicas 
e especiais, com reduções de taxas, 
impostos, licenças municipais e re-
qualificações das acessibilidades às 
zonas industriais. Desta forma, é um 
Município economicamente atrativo 
para os empresários. 

Também no mesmo período de 2013 
a 2020 existe uma evolução positiva a 
nível do desemprego. Segundo dados 
publicados pelo Instituto de Emprego 
e Formação Profissional (IEFP) assisti-
mos a uma diminuição significativa. Em 
números absolutos são menos 3 908 
pessoas inscritas, o que se traduz numa 
redução de cerca de 150%. A redução 
do desemprego é um indicador real que 
comprova a evolução que se tem vindo 
a sentir no Município de Santo Tirso.

Santo Tirso é, de resto, o 34º mu-
nicípio mais empregador do país. Com 
o objetivo de combater o desemprego, 
a Câmara Municipal e o Centro de Em-
prego e Formação Profissional de Santo 
Tirso uniram reforços, criando uma re-
de de trabalho que tem permitido que 
desempregados do Município desenvol-
vam formações em Centros de Formação 
Profissionais, bem como em empresas 
do concelho.

Grandes empresas internacionais estão a escolher Santo Tirso para a sua expansão em Portugal

Apoiar as empresas que escolhem Santo Tirso para 
se f ixar; aconselhar as que, estando nas zonas empre-
sariais, se querem expandir; apostar no empreen-
dedorismo jovem ou promover as micro e pequenas 
empresas e o comércio local. Quando o assunto é a 

dinamização económica, há muito que Santo Tirso 
passou a atuar em várias frentes, tentando agir como 
facilitador e impulsionador de iniciativas que promo-
vam o emprego, garantam o desenvolvimento e asse-
gurem mais valias sociais.

Dinamismo económico 
em crescimento

Exportações

Invest Santo Tirso

Proximidade com empresas

Desemprego
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É uma das zonas empre-
sariais do concelho que tem, 
nos últimos anos, sofrido uma 
profunda expansão. Atualmen-
te com 11 empresas instala-
das, que representam cerca 
de 1880 postos de trabalho, 
a Ermida foi recentemente in-
tervencionada de modo a im-
pulsionar, cada vez mais, o 
seu crescimento. Para além 
da construção da rua António 

Joaquim Monteiro e da rua da 
Finieco, num investimento de 
um milhão de euros, a inter-
venção realizada pela Câmara 
de Santo Tirso incluiu a exe-
cução de infraestruturas de 
drenagem de águas pluviais, 
de águas residuais e abasteci-
mento de água, bem como te-
lecomunicações. Nos últimos 
cinco anos, o valor de inves-
timento da Câmara de Santo 

Tirso na Zona Empresarial da 
Ermida já ultrapassou os cinco 
milhões de euros. Neste valor 
estão contemplados não só 
os dois novos arruamentos, 
mas também as compartici-
pações da autarquia nos vá-
rios contratos de urbanização 
que têm sido levados a cabo, 
bem como os benefícios fis-
cais atribuídos às empresas 
ali instaladas.

Inserida na mesma estraté-
gia de requalificação das Áreas 
de Acolhimento Empresarial está 
também a beneficiação da Zona 
Empresarial do Alto da Cruz. O 
investimento municipal rondou 
os 900 mil euros e veio dar res-
posta à necessidade de ordena-
mento da zona. A intervenção, 
que abrangeu uma área de cerca 
de 13 mil metros quadrados, con-
templou a criação de uma nova 

rotunda, a beneficiação do ar-
ruamento de acesso à zona em-
presarial, assim como a correção 
do piso e a construção de infaes-
truturas de redes de abasteci-
mento de águas, saneamento, 
drenagem de águas pluviais e 
iluminação pública. A Zona Em-
presarial do Alto da Cruz conta, 
atualmente, com 40 empresas 
instaladas o que representa mais 
de 400 postos de trabalho.

Compre Santo Tirso é um 
programa de apoio ao comér-
cio local, desenvolvido a pen-
sar em todos os comerciantes 
do concelho, que beneficia-
rão da criação de lojas online 
e marketlace. Com o objetivo 
de estimular a transição para 
as vendas através de platafor-
mas digitais, este é um pro-
grama dinamizado por uma 
parceria única no país, uma 
vez que reúne a colaboração 

de entidades como a Câmara 
Municipal de Santo Tirso, a As-
sociação Comercial e Industrial 
de Santo Tirso (ACIST), o Ins-
tituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), os Correios 
de Portugal (CTT) e a Weasy – 
Web Made Easy. 

Sendo o apoio ao comércio 
local um dos eixos fundamen-
tais do Compre Santo Tirso, o 
programa conta com uma for-
mação online impulsionada pe-

lo IEFP. A iniciativa surge fruto 
de uma avaliação das necessi-
dades reais do comércio local 
e assenta em duas vertentes. 
A primeira prevê a participa-
ção num programa integrado 
de formação e criação de uma 
loja online própria. Quanto à 
formação em marketing digi-
tal é ministrada pelo IEFP, en-
quanto que a criação da loja 
online é desenvolvida com o 
apoio da Weasy. 

COMPRE
SANTO 
TIRSO

Compre Santo Tirso

Zonas Empresariais 
cada vez mais pujantes

Ermida Alto da Cruz

Apoiar o Comércio Local
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A Câmara Municipal de Santo Tirso, 
em articulação com a Associação Comer-
cial e Industrial de Santo Tirso (ACIST), 
desenvolveu uma linha para ajudar a 
esclarecer as dúvidas dos empresários 
quanto às implicações da pandemia da 
Covid-19 nos seus negócios, nomeada-
mente sobre as medidas extraordinárias 
apresentadas pelo Governo e as medi-
das de apoio a nível municipal. 

Esclarecer e apoiar são, assim, os 
dois principais objetivos na origem da 
criação desta linha exclusivamente de-
dicada aos empresários do concelho. 
Este serviço disponibiliza informação e 
consultoria em áreas como as linhas de 
crédito disponíveis, a flexibilização do 
pagamento de impostos, as reduções de 
contribuições para a Segurança Social 
ou os processos de lay-off simplificado. 

A criação do estatuto de “Projeto de 
Interesse Municipal” tem sido uma das 
ferramentas essenciais para a atração 
de investimentos de grande dimensão 
para o concelho.  Este regime permite às 
empresas terem acesso a um “corredor 
verde”, com desburocratização de pro-
cessos e acompanhamento personaliza-
do por parte de um elemento do Invest 
Santo Tirso – Gabinete de Dinamização 
Económica. Com este estatuto, os proje-
tos beneficiam de incentivos fiscais por 
parte do Município, nomeadamente nas 
áreas do IMI, Derrama, IMT e reduções 

de taxas e licenças urbanísticas.  
Entre março de 2020 e julho de 2021, 

eram já 31 empresas com Projetos de 
Interesse Municipal (PIM). Estes 31 PIM 
representam um investimento total de 
mais de 163 milhões de euros. A Câma-
ra Municipal, atribuiu a estes projetos 
aproximadamente 2 milhões de euros 
em Reduções de IMI, IMT e Derrama. 
É de realçar, também, que o Município 
abdicou de receber 2,6 milhões de eu-
ros de forma a aligeirar e beneficiar o 
esforço destas empresas que investem 
em Santo Tirso. 

Num ano marcado pela pandemia 
da Covid-19, o número de empresas de 
Santo Tirso aprovados no âmbito dos 
programas Compete 2020, Norte2020 
e PDR (Programa de Desenvolvimen-
to Rural) 2020 aumentou. E o mesmo 
aconteceu com o investimento, que 

subiu cerca de 30 por cento face ao 
ano anterior. 

Ao todo foram 220 milhões de eu-
ros de investimento privado aprovado 
até ao final de 2020, divididos entre 
o Compete 2020, Norte 2020 e PDR 
2020, num total de 260 projetos.

Tem dúvidas sobre  
as medidas de apoio  
às empresas?
Nós esclarecemos!
ACIST 
252 808 280 
acist@acist.com.pt

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

• Localização privilegiada no Norte de Portugal
• Apoios ao Investimento 
• Incentivos fiscais
• Acompanhamento prioritário
• Desburocratização de processos

50
empresas
VISITADAS NO ÂMBITO DO 
ROTEIRO INVEST SANTO 
TIRSO, DESDE 2019

260
projetos
DE INVESTIMENTO PRIVADO 
APROVADOS NO ÂMBITO 
DE PROGRAMAS DE 
FINANCIAMENTO

220
MILHÕES DE INVESTIMENTO CERCA DE 

6 mil
EMPRESAS INSTALADAS 
NO CONCELHO

72
PROJETOS DE INTERESSE 
MUNICIPAL

AUMENTO DE 

15%
DO VOLUME TOTAL DE 
EXPORTAÇÕES DESDE 2013

MENOS 

3 908
DESEMPREGADOS  
DO QUE EM 2013

AUMENTO DE 

403 305 M€
DE VOLUME DE NEGÓCIOS 
DESDE 2013

Linha de apoio ao empresário

Projetos de Interesse Municipal 
a disparar

Investir em tempo de Pandemia
PORQUÊ EM SANTO TIRSO?
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É nas margens do rio Vi-
zela que está a nascer, desde 
maio, o novo pulmão verde do 
concelho de Santo Tirso. Nu-
ma intervenção que abrange 
terrenos localizados na fre-
guesia de Vila das Aves, na 
margem direita, e na fregue-
sia de São Tomé de Negrelos, 
na margem esquerda, o Par-
que do Verdeal – uma reivin-
dicação com mais de 30 anos 
- saiu do papel e está a trans-
formar uma área de mais de 
quatro hectares.

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tir-
so, Alberto Costa, este é um 
excelente exemplo do traba-
lho que tem vindo a ser con-
cretizado pelo Município no 
âmbito da sua estratégia am-
biental e que “vai constituir-se 
como uma estrutura verde de 
livre acesso, diversa e inclu-
siva, capaz de promover a li-
gação entre a natureza, o ser 
humano e o enquadramento 
urbanístico”.

“É um projeto histórico pa-

ra as freguesias de Vila das 
Aves e São Tomé de Negrelos 
que reivindicam esta obra há 
cerca de três décadas, que vai 
unir duas freguesias nem sem-
pre historicamente próximas”, 
salienta o autarca.

O novo parque tem como 
objetivo conceber uma estru-
tura verde de acesso público, 
multiusos, diversa e inclusiva, 
que pretende, não só promo-
ver a conectividade natural e 
social, mas também estimu-
lar a biodiversidade local pe-

la preservação e plantação de 
núcleos de árvores (maiorita-
riamente autóctones) resilien-
tes e inspiradores para boas 
práticas de gestão f lorestal.

O projeto irá ainda envol-
ver a criação de passeios pe-
donais e cicláveis bem como 
de espaços multiusos. Serão 
criados largos e espaços pa-
ra os visitantes se sentarem, 
e uma ponte-passadiço que 
facilitará a junção dos dois la-
dos do rio. 

Do lado de Vila das Aves, 

o Parque do Verdeal irá de-
senvolver-se entre a estação 
de comboio e o rio Vizela, do 
lado de Vila das Aves. Já na 
freguesia de São Tomé de Ne-
grelos, na margem esquerda, a 
área de intervenção desenvol-
ve-se no espaço entre a Rua 
do Espírito Santo - Estrada Na-
cional 105 e o rio Vizela.

O investimento global é de 
1,8 milhões de euros, cerca de 
460 mil comparticipados pelo 
Fundo Ambiental e 600 mil f i-
nanciados pelo FEDER.

O projeto do Parque do Ver-
deal é hoje bastante mais am-
bicioso do que o inicialmente 
previsto e passa pela constru-
ção, numa segunda fase, de 
uma ligação pedonal e ciclável 
ao Parque Urbano Sara Moreira. 

No total, está prevista a in-
tervenção em ambas as margens 
do Rio Ave, numa área aproxi-
mada de 72 hectares, numa ex-
tensão de cinco quilómetros. 

O percurso irá passar pela 

União de Freguesias de Santo 
Tirso, Couto (S. Miguel, Sta Cris-
tina) e Burgães, pela União de 
Freguesias de Areias, Lama, Se-
queirô e Palmeira, e por Rebor-
dões. O seu desenvolvimento 
vai decorrer de duas formas dis-
tintas, em concordância com a 
paisagem em que está inserido.

Na margem esquerda, com 
maior proximidade ao rio, a 
intervenção será feita de for-
ma mais natural, recorrendo 

à consolidação da pavimenta-
ção existente ou, quando ne-
cessário, ao uso de materiais 
permeáveis.

Já na margem direita, com 
maior proximidade ao meio edi-
ficado, propõe-se uma maior 
infraestruturação do percurso, 
localizando-o numa das faixas 
de passeio pedonal que limita-
rá o perfil de circulação viária 
atual, possivelmente recorren-
do-se à pavimentação continua 

em betuminoso com recurso a 
pinturas e sinalética adequadas.

De forma a unir as margens 
e aproximar os territórios, ha-
verá ainda a necessidade de se 
construir duas pontes sobre o 
Rio Ave, que deverão ser exe-
cutadas em estrutura leve, com 
recurso a materiais como ferro 
ou madeira, de modo a reduzir 
o impacto visual.

Para além da criação do per-
curso pedonal e ciclável, a in-

tervenção pretende ainda a 
valorização de um conjunto de 
sítios de referência distribuídos 
pela área de intervenção, cujo va-
lor patrimonial e paisagístico im-
porta salvaguardar e potenciar. 
Entre eles encontra-se o Parque 
Urbano Sara Moreira, a Capela 
de S. Luís de Portos, a Quinta 
de Portos, a Central Hidroelétrica 
da Boavista, a Bouça de Sobrei-
ros, o Miradouro do Rio Ave e a 
Estação Ferroviária de Caniços.

Um novo pulmão verde está a nascer em Santo Tirso

Parque do Verdeal 
vai ter ligação ao 
Parque Sara Moreira

Cinco quilómetros a pé ou de bicicleta
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Santo Tirso juntou-se aos 
municípios de Matosinhos, Va-
longo e Maia, e criou a primei-
ra associação intermunicipal 
do país a ter como objetivo a 
recuperação de um rio. 

A Corredor do Rio Leça, As-
sociação de Municípios, sur-
giu, assim, no final de maio, 
com o propósito de despoluir 
e reabilitar ecológica, paisa-
gística e culturalmente todo o 
território do rio Leça, desde a 
nascente até à foz.

Complementarmente, a As-
sociação pretende ainda pro-
mover políticas conjuntas de 
turismo, lazer, animação, for-
mação, emprego, inclusão, 
sustentabilidade e promoção 
de conhecimento. 

As ações previstas têm ain-
da em vista a promoção de 
novas oportunidades de mo-
bilidade suave, lazer e estadia 
ao longo do rio, sensibiliza-
ção ambiental, valorização do 
contacto com a natureza, dos 
serviços de ecossistema e da 
vida ao ar livre. 

Constituída simbolicamen-
te em Santo Tirso, onde se 
localiza a nascente do rio, o 
presidente da Câmara Muni-
cipal, Alberto Costa evidencia 
“a importância da estratégia 
em rede concretizada com a 
nova Associação”, salientan-
do que “o Leça está intrinse-
camente ligado à identidade 
de Santo Tirso”.

“Preservar os recursos hí-

dricos, apostar na conserva-
ção da natureza e promover 
o potencial cultural, arqueo-
lógico e histórico de um rio 
que nasce no Município de 
Santo Tirso tem, para nós, 
um importante significado 
simbólico e, ao mesmo tem-
po, representa um forte in-
vestimento na melhoria da 
qualidade de vida das popu-
lações”, acrescenta.

O autarca salienta ainda 
a importância “da intermuni-
cipalidade na construção de 
“pontes” e soluções comuns 
em prol do desenvolvimento 
dos territórios”, sublinhando 
que “só através de projetos in-
termunicipais é possível proje-
tar ações com esta dimensão”.

Presidida pelo Bispo Auxiliar 
de Lisboa, Américo Aguiar, 
a primeira Assembleia Geral 
da Corredor do Rio Leça 
determinou a constituição, 
ainda este ano, de uma 
equipa de guarda-rios que 
irá percorrer e monitorizar o 
rio Leça. A equipa será cons-
tituída por funcionários dos 
quatro municípios.

A 13 de novembro, o Ministro 
do Ambiente e da Ação 
climática, João Pedro Mates 
Fernandes juntou-se aos 
presidentes dos quatro mu-
nicípios para a inauguração 

da sede da Associação, ins-
talada no Centro Empresarial 
Lionesa, em Leça do Balio.

Durante a cerimónia foi, ain-
da, celebrada a assinatura 
do Protocolo de Cooperação 
Técnica entre a Agência 
Portuguesa do Ambiente e a 
Corredor do Rio Leça, tendo 
em vista a candidatura ao 
Programa Operacional Com-
petitividade e Internacionali-
zação (COMPETE 2020) para 
a realização da “Intervenção 
de Reabilitação e Valorização 
das Margens do Rio Leça e 
principais afluentes”.

Guarda-rios e nova sede

Município abraça 
despoluição do Rio Leça

Nascente   
Monte Córdova

Foz   
Matosinhos

Extensão   
44,8 kmRio Leça
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horário*

segunda a sexta 
09h00 > 12h30
14h00 > 17h30

sábado e domingo
09h00 > 12h30
*visitas sujeitas a marcação prévia. 

contactos 

rua de santo andré 
ermida, santo tirso
t 252 856 292

PUB



ISEP
Foi com o Instituto Superior 

de Engenharia do Porto que 
entrou em funcionamento, em 
Santo Tirso, o primeiro curso 
técnico superior, em 2017. O su-
cesso inquestionável da parce-
ria tem levado ao aumento de 
cursos lecionados em Santo Tir-
so e de alunos inscritos, vindos 
de vários concelhos vizinhos. 

Atualmente, a oferta do ISEP 
é lecionada na Fábrica de Santo 
Thyrso e assegurada através de 
uma parceria entre o Instituto, 
o Município e os agrupamen-
tos de Escolas Tomaz Pelayo e 
Afonso Henrique.

No ano letivo de 2021/2022 
o ISEP tem já a funcionar em 
Santo Tirso três Cursos Técni-
cos Superiores Profissionais 
(CTeSP): Tecnologia Mecânica, 
Automação, Robótica e Con-
trolo Industrial e Sistemas Ele-

tromecânicos. Ao todo, estão 
envolvidas seis turmas e cerca 
de 120 estudantes.

Os CTeSP são uma formação 
de Ensino Superior de dois anos 
letivos, apostando numa com-
ponente muito ligada ao mun-
do real de trabalho, dado que, 
no último semestre, o aluno é 
colocado em estágio numa em-
presa ou organização.

ESMAD
Este ano letivo, arrancou 

a oferta da ESMAD na Fábrica 
de Santo Thyrso. O novo Cur-
so Técnico Superior Profissio-
nal (CTeSP) em Motion Design 
e Efeitos Visuais já está a ser 
lecionado, tendo também si-
do abertas as candidaturas à 
primeira edição do CTeSP em 
Design e Tecnologias para Apli-
cações Móveis.

Ambos os cursos são mi-

nistrados pela Escola Superior 
de Media Artes e Design (ES-
MAD), alargando assim a ofer-
ta já existente em Santo Tirso 
nas áreas da Tecnologia Mecâ-
nica, dos Sistemas Eletromecâ-
nicos e da Automação, Robótica 
e Controlo Industrial, leciona-
dos pelo Instituto Superior de 
Engenharia do Porto (ISEP).

CICCOPN
A oferta formativa do con-

celho de Santo Tirso foi re-
forçada com a parceria com o 
Centro de Formação Profissio-
nal da Indústria da Construção 
Civil e Obras Públicas do Nor-
te (CICCOPN) para promover a 
formação profissional no setor 
da construção civil. O acordo 
já permitiu o arranque do cur-
so de técnico/preparador de 
obra, CAD e modelação BIM, 
na Fábrica de Santo Thyrso. O 

protocolo fomenta, assim, o en-
contro entre a oferta do Municí-
pio em termos de profissionais 
qualificados, com aptidões tec-
nológicas adaptadas às novas 
ferramentas de trabalho, e a 
necessidade de contratação de 
recursos humanos do setor da 
construção civil.

CENFIM
Formalizado em julho, o 

protocolo entre o Município 
de Santo Tirso e o Centro de 
Formação Profissional da In-
dústria Metalúrgica e Metalo-
mecânica garante a instalação 
de cursos de formação profis-
sional na área metalúrgica, me-
talomecânica e eletromecânica, 
na Fábrica de Santo Thyrso. O 
objetivo é, por um lado, ajustar 
a oferta formativa à empregabi-
lidade do concelho, permitindo 
que os jovens apostem na for-

mação profissional sem sair de 
Santo Tirso e, por outro, incre-
mentar o trabalho em rede em 
prol da população, aproveitan-
do os recursos e o know-how 
das Instituições de Formação 
da região.

ISCET
Recentemente a Câmara Mu-

nicipal de Santo Tirso tem es-
treitado relações com o ISCET 
– Instituto Superior de Ciências 
Empresariais e do Turismo para 
o desenvolvimento de pós-gra-
duações nas áreas da gestão 
empresarial e turismo. Ainda 
numa fase embrionária, a par-
ceria pretende dar continuidade 
à estratégia municipal de apos-
tar na formação e qualificação 
profissional, com a abertura a 
novas áreas com potencial de 
desenvolvimento e de cresci-
mento no concelho.

A formação de profissionais qualificados é uma aposta do Município de Santo Tirso

Santo Tirso assume-se 
como Pólo de Formação
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Quando, em fevereiro passa-
do, a incubadora de Moda e De-
sign da Fábrica de Santo Thyrso 
se redesenhou para receber o 
Centro de Vacinação contra a 
Covid-19, as dúvidas eram maio-
res do que as certezas. A espera 
por uma vacina que permitisse 
respirar de alívio perante um 
vírus incerto e certeiro parecia 
ter chegado ao fim. Ao medo, 
associava-se a esperança numa 
solução que protegesse todos 
e garantisse as certezas até aí 
inexistentes. 

O percurso desde a entrada 
na Fábrica até ao recobro é hoje 
conhecido por milhares de pes-
soas. Muitas delas fizeram-no 
duas vezes, outras três, para re-
ceber as várias doses da vacina 
que vão sendo administradas. 
Quem por lá passa os dias a 
trabalhar tem mil histórias para 
contar. O cansaço de meses de 
trabalho intensivo dissipa-se no 
espírito de missão, na vontade 
de salvar vidas e na certeza de 
que Todos Cuidam de Todos.

Dezenas de pessoas garan-
tem, diariamente, que o Cen-
tro de Vacinação de Santo Tirso 
funciona de forma célere, res-
peitando todas as regras de se-
gurança e prestando o melhor 
serviço à população. Vindos, 
em muitos casos, de áreas to-
talmente distintas, dezenas de 
profissionais partilham, agora, 
um dia-a-dia onde as palavras 
chave são a organização e a 
entre-ajuda.

Sofia Carneiro é o rosto de 
uma equipa que garante um dos 
pontos essenciais no combate 
à pandemia: limpeza e higieni-
zação. É a primeira a chegar ao 
Centro de Vacinação, pelas seis 
horas da manhã, e sabe de cor 
as tarefas que tem pela frente. 
“Temos que limpar tudo, tudo, 
tudo”, explica, “limpeza geral ao 
edifício, a todos os gabinetes 

onde são administradas as va-
cinas, cozinha, casa de banho, 
tudo”. A desinfeção é repetida 
ao longo do dia, vezes e vezes 
sem conta.

Carlos Pereira é polícia mu-
nicipal. No exterior do Centro 
de Vacinação é a ele que cabe 
garantir a segurança e informar. 
“No início ajudamos pessoas 
de idade a saírem das viatu-
ras, já que algumas estavam 
dependentes de apoio para se 
deslocar”, recorda. À medida 
que a idade da população va-
cinada foi diminuindo, passou 
a prestar informações e escla-
recer dúvidas. “Depois, também 
é uma questão de garantir a 
segurança, porque trata-se de 
um tema que nem toda a gente 

aceita da mesma forma. Algu-
mas pessoas vinham contraria-
das, outras não sabiam ao que 
vinham,”, adianta. Ao longo do 
tempo, os desafios foram diá-
rios. “Houve alturas em que o 
número de pessoas era maior, 
era necessário encaminhá-las 
para a entrada, organizar a fi-
la, garantir o distanciamento e, 
quando chovia, criar um circui-
to dentro da Nave para que es-
tivessem protegidas”, recorda. 

A temperatura de quem che-
ga para ser vacinado é medida 
à entrada. Os voluntários da Li-
ga dos Amigos do Hospital de 
Santo Tirso, a quem cabe a ta-
refa, têm no currículo a sensi-
bilidade de transmitir confiança 
em momentos difíceis. No Cen-

tro de Vacinação não é exceção. 
Os voluntários prestam auxílio 
às pessoas e ajudam na logísti-
ca do Centro. Em pouco tempo 
“faziam todas as tarefas cabal-
mente, como se tivessem fei-
to sempre aquilo”. Quem o diz 
é José Dias que, para além de 
coordenador da Liga é também 
voluntário e acompanhou a evo-
lução da vacinação no Centro 
desde o primeiro dia. 

Maria Ana Martins é uma 
das responsáveis pela receção 
dos utentes e respetiva inscri-
ção no sistema, para que sejam 
vacinados e não tem dúvidas 
de que “as pessoas se sentem 
seguras”. Até ser colocada no 
Centro exercia funções admi-
nistrativas no Centro de Saúde 

de Santo Tirso e nem o stress 
e as horas de trabalho acumu-
ladas lhe retiram o gosto pelo 
que faz. 

Depois de fazer o registo, os 
utentes são, a pouco e pouco, 
encaminhados para os consul-
tórios onde serão vacinados. 
Diana Costa é uma das funcio-
nárias do Município de Santo 
Tirso que foi destacada para fa-
zer esse encaminhamento. “Te-
mos que garantir que as coisas 
fluem, que se mantém a distân-
cia de segurança”, adianta. Por 
dia passam pelo Centro de Va-
cinação centenas de pessoas, 
mais de mil em alguns casos. 
Alice Azevedo é enfermeira e 
membro do Conselho Clínico de 
Saúde do ACES Santo Tirso/Tro-

O centro de vacinação funciona na Fábrica de Santo Thyrso

“Sem este espaço fantástico 
não tínhamos o Centro 
de Vacinação que temos”
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fa. A primeira tarefa que teve 
enquanto membro do conse-
lho clínico foi, de resto, avan-
çar com o centro de vacinação. 
“Era importante perceber qual 
a melhor forma de vacinar tan-
tas pessoas no menor espaço 
de tempo”, recorda.

Com o Centro em funciona-
mento, “cada dia é um desafio, 
cada dia é uma nova ideia para 
pôr em prática”. Por isso, talvez, 
não poupe elogios à equipa de 
enfermagem que tem consigo e 
que, garante: “são incansáveis”. 
“Praticamente não têm horário”, 
explica, “entram às 08h00 mas 
nunca sabem quando saem”. É 
que “para além do horário em 
que o Centro está aberto, há 
outras tarefas que ninguém se 
apercebe”. “Temos que progra-
mar, convocar os que não apa-
receram à vacinação e que não 
queremos que fiquem com a 
vacinação a meio. Há todo um 
conjunto de tarefas que têm 
que ser feitas”. Aos enfermei-
ros cabe, para além de vacinar, 
fazer um questionário para ga-
rantir que a pessoa pode ser 
vacinada. Em caso afirmativo 
é, depois encaminhada para o 
recobro, onde deve permanecer 
trinta minutos.

Em todos os turnos está um 
médico e Gabriela Reis estava a 
meio do seu quando por lá pas-
samos. O dia passa muito por 
esclarecer dúvidas aos utentes, 
perceber se há incompatibilida-
de entre a vacina e a medicação 
que estão a fazer, avaliar poten-
ciais alergias e ajudar a fazer 
vigilância no recobro. “Nor-
malmente, quando os utentes 
respondem ao questionário no 
gabinete, os enfermeiros ava-
liam as situações mais compli-
cadas e chamam-nos para que 
nós, médicos possamos deci-
dir de podemos ou não vaci-
nar”, refere. 

“Conseguimos ter aqui uma 
capacidade de resposta muito 
melhor por causa do espaço 
que temos”, acredita Gabrie-
la Reis. A necessidade de ter 
um espaço grande, arejado que 
fosse capaz de aglomerar um 
elevado número de pessoas foi 
colmatada na IMOD da Fábri-
ca de Santo Thyrso. Para além 

disso, sublinha Alice Azevedo, 
“nós precisávamos de um com-
putador e era logo colocado, 
temos espaço para descansar, 
temos espaço para refeição”, 
enumera. “Este apoio que tive-
mos da Câmara é mesmo mui-
to importante para nós porque 
sem este espaço fantástico não 
tínhamos o Centro de Vacina-

ção que temos”, continua.
“Quase diariamente recebo 

elogios ao espaço, à musica 
ambiente, à simpatia dos en-
fermeiros, ao profissionalismo”, 
garante Alice Azevedo. A moti-
vação que o reconhecimento da 
população traz é um combustí-
vel que ajuda a dar seguimen-
to aos dias, mas não é a razão 
que move os profissionais que 
trabalham no Centro de Vacina-
ção. “Há uma questão de amor 
ao próximo muito grande”, sub-
linha José Dias. Diariamente as-
sumem a sua posição na linha 
da frente de combate a uma 
pandemia sobre a qual ainda 
não se sabe tudo. Para ele e 
todos os profissionais que es-
tão no Centro de Vacinação, o 
medo fica do lado de fora. “Is-
to foi uma demonstração de 
que unidos somos muito fortes, 
porque aqui ninguém pensou 
em si, todos pensaram no cole-
tivo”, acredita, sublinhando que 
“isto é uma missão: ajudar San-
to Tirso a sair desta situação 
que foi dramática para todos”. 

Tal como muitos voluntários 
e funcionários, Sofia Carneiro 
começou a desempenhar fun-
ções no centro quando ainda 
não estava vacinada. “Sem-
pre pensei: estou na mão de 
Deus”, confessa. Carlos Perei-
ra admite que quando a missão 
é o combate a uma pandemia 
mundial, “há um trabalho psi-
cológico que é necessário ir 
fazendo ao longo dos dias”. É 
que por mais que ninguém vire 
costas à missão, os riscos são 
reais. “Debaixo da farda exis-
tem homens e mulheres que 
têm família, que têm os seus 
receios, que têm medo de ser 
contaminados e depois ir con-
taminar em casa”, explica. So-
bre o medo, Maria Ana Martins 
acrescenta: “inocentemente, 
não pensamos muito nisso”. 

Organização é regra no Centro de Vacinação

A missão de ajudar tem sido cumprida diariamente

 Quase diariamente 
recebo elogios ao 
espaço, à musica 
ambiente, à simpatia 
dos enfermeiros, ao 
profissionalismo 

Alice Azevedo
Enfermeira

Qualidade de Instalações
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O Centro de Arte Alberto 
Carneiro, inaugurado no passa-
do dia 27 de novembro, ocupa 
um edifício da Fábrica de San-
to Thyrso e apresenta-se como 
um espaço vocacionado para a 
salvaguarda, investigação e di-
vulgação da arte contemporâ-
nea, que está agora disponível 
ao público em geral.

A coleção permanente é 
constituída por 60 obras, en-
tre esculturas e desenhos, doa-
das ao Município de Santo Tirso 
pelo próprio Alberto Carneiro, 
falecido em 2017. O acervo é, 
também, constituído pela bi-
blioteca particular do escultor, 
reunindo mais de sete mil livros 
e revistas da especialidade. Um 

valioso espólio cedido à Câma-
ra Municipal pelos herdeiros, 
garantindo assim a sua inven-
tariação, tratamento e disponi-
bilização pública.

Para o presidente da autar-
quia, Alberto Costa, “a inaugu-
ração do Centro de Arte Alberto 
Carneiro foi um acontecimento 
histórico para Santo Tirso, que 
se assume, em definitivo, co-
mo cidade de referência da ar-
te contemporânea, tanto a nível 
nacional como internacional”.

Neste projeto foram inves-
tidos cerca de 1,3 milhões de 
euros, financiados em cerca de 
600 mil euros pelo Programa 
Norte 2020.

A relevância internacional de 

Alberto Carneiro fica patente 
nas palavras de Bernardo Pin-
to de Almeida, professor e cura-
dor, ao recordar que “a Arte do 
fim dos anos 60, que surge um 
pouco ao mesmo tempo em In-
glaterra, nos Estados Unidos e 
na Itália, fundamentalmente, e 
podia-se dizer, em parte na Ale-
manha, com Beuys, encontra 
em Alberto um protagonista ab-
solutamente contemporâneo”. 
Aponta-o mesmo como um dos 
fundadores.

O escultor Rui Chafes subli-
nha, por seu turno, que “Alber-
to Carneiro terá sido o primeiro, 
ou um dos primeiros, a trazer a 
natureza para o espaço artístico 
– para os museus e as galerias 

– isolando elementos da natu-
reza e apresentando-os na sua 
essência, na sua redução, como 
uma demonstração de uma be-
leza que não podemos ignorar”.

Já para Maria da Graça Car-
mona e Costa, galerista e fun-
dadora da Fundação Carmona 
e Costa, Alberto Carneiro “foi o 
primeiro artista Land Art, que é 
uma primeira fase da arte con-
temporânea”, lembrando a for-
ma como o escultor “ia buscar 
elementos naturais da terra pa-
ra fazer arte”.

Delfim Sardo, curador e ad-
ministrador do Centro Cultu-
ral de Belém, recorda, por seu 
turno, Alberto Carneiro como 
“uma das principais figuras da 

performance em Portugal, em-
bora sem nunca ter realizado 
qualquer performance assisti-
da por alguém que não fosse 
a pessoa que lhe tirou as fo-
tografias”. Algumas delas inte-
gram a exposição “A Natureza 
em Movimento”, que se encon-
tra patente, até 27 de feverei-
ro, no Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea de 
Santo Tirso. 

A artista plástica Fernanda 
Fragateiro refere, a propósito, 
que “uma das preocupações 
do trabalho dele era entender 
o ser humano como sendo parte 
da natureza e não ‘nós de um 
lado e a natureza do outro’”, 
descrevendo a obra de Alberto 

Mais de 300 pessoas visitaram o Centro de Arte Alberto Carneiro no dia da inauguração

Centro de Arte 
Alberto Carneiro 
é uma nova referência 
em Santo Tirso
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Carneiro como “muito intensa e 
própria, que se torna cada vez 
mais atual à medida que avan-
çamos no tempo”.

“É uma obra em que o seu 
corpo, o corpo do espetador, 
a natureza, a arte… Tudo isto é 
uma cosmogonia. Tudo isto é 
a mesma coisa. E há uma con-
tinuidade. Isso tem a ver, tam-
bém, com uma atenção que o 
Alberto sempre teve em relação 
às filosofias orientais – ao hin-
duísmo, ao taoísmo – e, portan-
to, a esta ideia de um universo 
não-Cartesiano em que a ra-
zão e a emoção estão sepa-
radas, em que o corpo é uma 
coisa e a mente outra. Não. É 
um universo redondo, inclusi-
vo e em que o corpo é tudo is-
to. É o primeiro recetáculo e é 
uma continuidade da nature-
za e a arte a segunda natureza 
do Homem”, conclui a curadora 
Isabel Carlos.

Presidente da Câmara, Alberto Costa, os herdeiros de Alberto Carneiro e a secretária de Estado Ângela Ferreira

No dia da Inauguração, a ação performativa "Corpo Paisagem" acompanhou os visitantes no percurso da exposição

Mais de 300 pessoas visitaram o Centro de Arte Alberto Carneiro no dia da inauguração
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Junto ao portão verde da 
Quinta de Santa Cristina, um 
gato preto de coleira amare-
la aguarda sentado, paciente-
mente, que o deixem entrar. 
Percebe-se que é da casa e, 
embora não dê confiança, no-
ta-se que está habituado ao 
contacto com pessoas.

A manhã está quente e o 
largo da Igreja de Santa Cris-
tina do Couto vazio. Ouvem-se 
apenas os cantos da natureza, 
como se de música se tratasse. 
Os pássaros, as andorinhas, 
os ramos das árvores e o ven-
to, não muito, quase nenhum, 
compõem a sinfonia que a paz 
do local proporciona.

Do lado de lá do portão, ou-
vem-se os primeiros passos. O 
gato levanta-se e parece adi-
vinhar o andamento que se 
segue. Indiferente às visitas, 
esgueira-se rapidamente pa-
ra o interior, antes mesmo de 
nos aparecer o sorriso de Ma-
ria de Macedo, escondido atrás 
da máscara, mas que os olhos 
expressivos fazem adivinhar.

A simpatia da nossa anfitriã 
é extrema e o convite para en-
trar dá-nos acesso ao seu uni-
verso. É ali, naquela quinta do 
século XVIII, que mora quando 
não está em Espanha. Partilha 
a casa com a irmã, Teresa de 
Macedo, que mais dali a pouco 
se juntará a nós.

O propósito que nos leva ao 
local é conhecer a Fundação 
Franz Schubert, sonho antigo 
de ambas, que ganha forma em 
Santo Tirso, terra adotada co-
mo sua, apesar de terem nasci-
do em Vila Nova de Gaia.

Somos levados para a sa-
la onde costumam decorrer as 
masterclasses ( já lá vamos…). 
Maria de Macedo confessa que 
“estava a estudar violoncelo”, o 
instrumento que, desde crian-
ça, é uma espécie de extensão 
do seu próprio corpo.

O cenário é aconchegante e 

musical. Às estantes herdadas 
do avô, repletas de livros e fo-
tografias onde se destaca Ma-
ria de Macedo a cumprimentar 
Juan Carlos, Rei de Espanha, 
juntam-se quadros, esculturas 
e um piano de cauda.

No centro, Maria de Mace-
do volta a pegar no violoncelo 
e brinda-nos com uma das Si-
cillienes, de Maria Theresa von 
Paradis, especialmente escolhi-
da para nós pela sua melodia 
graciosa. 

Já com o violoncelo delica-
damente pousado sobre a ca-
deira, explica que “um músico 
não funciona a partir dos de-
dos, mas a partir da mente”. E 
acrescenta: “é no cérebro que 
se processa tudo, uma coisa 
é saber, outra é sentir, e cada 
um de nós sente de maneira 
diferente”.

Foi, precisamente, das men-
tes das irmãs Teresa e Maria de 
Macedo que nasceu a ideia de 
uma fundação que fosse um 
espaço internacional de mú-
sicos em Santo Tirso, inspira-
do na metodologia de algumas 
das mais importantes escolas 
da Europa.

“Este projeto é um sonho, 
um sonho de amor”, diz Maria 
de Macedo, que confessa ter si-
do por amor à música de Franz 
Schubert que as duas irmãs es-
colheram o nome do composi-
tor austríaco para a Fundação 
que criaram.

Os olhos da violoncelis-
ta, agraciada com o Prémio 
Suggia em 1995, ainda brilham 
quando recorda o momento 
em que ouviu na rádio, pela 
primeira vez, a Viagem de In-
verno (“Winterreise”), de Franz 

Schubert. “Tinha nove anos e 
comecei a chorar. É uma músi-
ca de tal forma emocional, que 
toda a minha vida me acom-
panhou. Foi talvez através de 
Schubert que eu cheguei à 
música, pelo que ele tem um 
significado por especial para 
mim”, revela.

A partilha do universo mu-
sical que se vive na Quinta de 
Santa Cristina é um dos objeti-
vos da Fundação. “Há cerca de 
dois anos fizemos aqui nesta 
sala um concerto para algu-
mas pessoas da vizinhança. E 
foi tão tocante, tão emocional, 
que houve quem saísse a cho-
rar e a dizer ‘que maravilha’”, 
recorda Maria de Macedo.

A verdade, diz, é que “a mú-
sica não pode ser separada da 
poesia, que foi cultivada por 
todos os grandes composito-

res, nem da imagem da Natu-
reza. Todos passearam pela 
Natureza, todos falaram das 
flores, da água, do verde… En-
tão, como podemos fazer músi-
ca sem nada disto?”. É por isso 
que Teresa e Maria de Macedo 
dizem gostar tanto da Quinta 
de Santa Cristina, comprada 
por um tio-bisavô.

É neste ambiente, onde 
natureza, poesia e música se 
fundem, que as duas irmãs pro-
movem, no âmbito da atividade 
da Fundação Franz Schubert, 
masterclasses de violoncelo, 
trazendo a Santo Tirso estu-
dantes e professores de reco-
nhecido mérito internacional.

O objetivo, explica Maria de 
Macedo, é “proporcionar for-
mação musical ao mais alto 
nível e fomentar a música atra-
vés de concertos em todas as 

A Fundação Franz Schubert é o sonho concretizado de Maria de Macedo e Teresa de Macedo 

Jovens violoncelistas e professores de topo mundial reúnem-se periodicamente para estudarem em Santo Tirso

Viagem ao mundo  
da Fundação Franz Schubert
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instituições possíveis, de forma a 
poder oferecer aos jovens cons-
tantes oportunidades de atuarem 
em público”. 

Com um programa de master-
classes de quatro dias, de dois 
em dois meses, a Fundação Franz 
Schubert propõe-se “trazer músi-
ca, ensinar música com qualidade 
e distribuir música pela cidade de 
Santo Tirso”. Foi isso que aconte-
ceu no final de agosto e no início 
de dezembro, com dois concertos 
na Biblioteca Municipal.

Até ao aparecimento da pan-
demia, os participantes nas 
masterclasses, maioritariamen-
te provenientes de Espanha e 
Portugal, f icavam alojados na 
Quinta de Santa Cristina, refor-
çando elos entre si e, também, 
com os professores internacio-
nais convidados.

“A ideia fundamental sempre 
foi de reunião aqui, mas a pan-
demia interrompeu esse encanto, 
pelo que têm agora que ficar alo-

jados noutros locais da cidade”, 
lamenta Maria de Macedo.

Um contratempo que não faz 
as duas instituidoras da Fundação 
Franz Schubert desistirem da ideia 
de criarem um centro de músi-
ca na Quinta de Santa Cristina. O 
projeto inclui uma residência para 
alunos e professores, um auditó-
rio principal, situado no interior 
do futuro edifício, e um auditório 
exterior, além de salas de aula.

“O objetivo é o de reunião in-
ternacional aqui. Se vai concre-
tizar-se ou não, não sei. Talvez 
não viva para ver, mas a Funda-
ção Franz Schubert sempre ambi-
cionou a criação de um elo entre 
Portugal e a Europa”, diz Maria 
de Macedo. E explica: “Eu sem-
pre disse que sou, em primeiro 
lugar, europeia e depois portu-
guesa. Mas gosto muito do meu 
país. Amor à pátria, sim, bandeira, 
sim, mas universalidade de espí-
rito, também. E é isso que quere-
mos promover”.

Maria de Macedo estudou violoncelo 
no Conservatório de Música do Porto. 
Prosseguiu os estudos na Europa e 
nos Estados Unidos. Na década de 
1950 teve uma intensa atividade 
como solista, em recitais, concertos 
com orquestra e gravações. Foi 
distinguida com o Prémio Suggia, em 
1955, integrou a Orquestra Sinfónica 
do Porto e Orquestra Nacional de 
Lisboa. Durante 10 anos, foi solista da 
Orquestra Gulbenkian. Vive em Madrid 
desde 1975, dedicando-se ao ensino 
do violoncelo. É júri de importantes 
concursos internacionais.

Teresa de Macedo foi a primeira mulher 
portuguesa a estudar direção de 
orquestra, mas nunca dirigiu nenhuma 
porque – lembra – “os tempos eram 
outros e uma mulher mandar em homens 
era difícil”. Estudou piano com Luiz 
Costa e terminou o Conservatório do 
Porto com 18 valores, na classe de 
Helena Sá e Costa. Estudou em Espanha, 
França e Suíça, tornando-se, mais tarde, 
uma referência no desenvolvimento 
do ensino e da prática musical, bem 
como para várias gerações de músicos. 
É, também, compositora e júri de 
importantes concursos. 

MARIA DE 
MACEDO

TERESA DE 
MACEDO

Maria de Macedo e o seu violoncelo

Marc Coppey (à direita) num momento da Masterclass
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Professor no Conservatório de 
Música de Paris, o francês Marc 
Coppey é, aos 52 anos, global-
mente reconhecido como um dos 
principais violoncelistas da atua-
lidade. Toca num raro violoncelo 
construído em 1711 pelo luthier ve-
neziano Matteo Goffriller e, com-
preende-se, não é por acaso que 
interrompe em sobressalto a en-
trevista, quando se apercebe da 
proximidade da fotógrafa.

“Não consigo ficar tranquilo”, 
confessa, enquanto coloca o ins-
trumento em local mais seguro, 
na mesma sala onde, ao longo de 
toda a manhã, orientou vários jo-
vens violoncelistas. 

O ambiente é, todo ele, de 
profunda concentração musical. 
À chegada, ainda no exterior da 
Quinta de Santa Cristina, saímos 
do carro e somos invadidos pela 
sonoridade imposta por violon-
celos que libertam notas de Ba-
ch, em fuga para o mundo através 
das janelas abertas.

No interior, os alunos, todos 
eles jovens, mostram à vez a sua 
mestria, enquanto outros assis-
tem, em silêncio, às indicações 
de Marc Coppey: “não sejas tão 
mecânico”, “descontrai os om-
bros”, “solta o braço, deixa-o 
leve”, “foi bom, mas falta senti-
mento”, “não estejas tão contraí-
do, balança o corpo, deixa-te levar 
pela música”…

No final, Marc Coppey revela-
-nos o que ensinava momentos an-
tes, numa manhã que foi dedicada 
a Bach, “figura intimidatória” para 
qualquer intérprete. “O simples e 
bonito é muito difícil na música. 
Exige muito controlo e, ao mesmo 
tempo, liberdade. O que estive a 
ensinar foi a melhorarem o som e 
a qualidade da interpretação, en-
tre outras coisas”, diz.

“Só é possível melhorar a in-
terpretação se formos capazes de 
perceber a complexidade e a ri-
queza das expressões que a mú-
sica contém”, explica. “No caso 
de muitos destes jovens, a preo-
cupação que sentem em melhorar 
a sua técnica afasta-os dos prin-

cipais conteúdos da música. Por 
exemplo, assistimos aqui, há pou-
co, um jovem a tocar muito bem 
uma dança de Bach, mas senti que 
estava a esquecer-se do elemen-
to mais básico e primordial dessa 
música, que é o facto de ser uma 
dança. Estava a tocar bem, mas 
não estava a ser, propriamente, 
uma dança. Isto é fácil de dizer, 
mas nada fácil de fazer”.

Marc Coppey já conhecia vários 
dos jovens que participam nesta 
masterclass. “Vim aqui, pela pri-
meira vez, há cinco ou seis anos, 
e é muito bom verificar esta conti-
nuidade, encontrar alunos que, na 
altura, tinham 15 anos, estudavam 
em escolas que não eram nada de 
especial, e agora frequentam as 
melhores escolas de Madrid, Pa-
ris, Berlim, Londres…”.

Apesar de pisar palcos e minis-
trar masterclasses nos cinco con-
tinentes, regressar a Santo Tirso e 
à Fundação Franz Schubert é uma 
experiência única. “Vou a muitos 
locais no mundo, mas adoro sem-
pre voltar aqui. É um local mui-
to especial e precioso”. E explica: 
“estamos em casa de alguém, nu-
ma casa antiga, cheia de história 
e objetos belíssimos”.

Por outro lado, sublinha, “a Ma-
ria e a Teresa são grandes perso-
nalidades do mundo da música, 
que conviveram com os melhores 
músicos do último século e, de 
certa forma, pertencem ambas à 
história da música, à partilha de 
conhecimento e experiências ao 
longo de décadas, sempre com um 
desejo e uma capacidade única 
de partilha, o que é algo extraor-
dinário”. São, acrescenta, “duas 
lindíssimas senhoras, com uma 
certa idade, que convivem aqui 
com jovens e estabelecem com 
eles uma ligação maravilhosa, 
muito harmoniosa”. 

Marc Coppey acredita, por is-
so, que “esta Fundação pode ain-
da chegar muito longe e crescer 
a ponto de ser uma referência 
internacional”. Ainda para mais, 
conclui, “numa cidade que gosto 
muito de visitar”.

Gonçalo Pires é natural de Braga e 
frequenta o 2º ano da licenciatura na 
Royal Academy of Music, em Londres. 
Antes, estudou no Conservatório de 
Música Calouste Gulbenkian e tem sido 
aluno assíduo das masterclasses da 
Fundação Franz Schubert. 
“É sempre uma oportunidade fantástica 
de ter aulas com professores de topo 
mundial, aprender com os grandes 
mestres do violoncelo”, diz. Para 
além disso, aprecia o ambiente que 
lhe permite conhecer outros jovens 
músicos, de outras culturas. “É muito 
gratificante estar neste ambiente 
musical tão rico”.

Natural de Valença, Espanha, 
Guillem Veja está numa 
masterclass da Fundação 
Franz Schubert pela oitava 
vez. O jovem músico, de 19 
anos, explica porquê: “a 
qualidade musical e pessoal 
dos professores que vêm 
aqui é muito grande, não 
conseguimos encontrar em 
muitos sítios. O ambiente 
de trabalho também é muito 
especial. É pouca gente, todos 
os alunos podem interagir com 
o professor, é uma ligação 
muito direta e próxima”.

GONÇALO 
PIRES
Royal Academy of Music 

GUILLEM 
VEJA 
Conservatório Nacional Superior 
de Música e Dança de Paris

Marc Coppey toca e ensina em todo o mundo, mas Santo Tirso é-lhe especial

“Vou a muitos lugares no mundo
mas adoro sempre voltar aqui”
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Gil Ferreira
Atletismo Veteranos
Campeão Nacional de Veteranos M50, 
nos 3000 metros.
Vice-campeão Nacional de Veteranos 
M50 de Corta-Mato Longo.
Campeão Nacional de Veteranos M45 
de Milha.

Joaquim Lopes
Atletismo Veteranos
Campeão Nacional de Veteranos M55 
de Milha.

Carlos Silva
Atletismo Veteranos
Campeão Nacional de Veteranos M35, 
nos 10 000 metros.

Diogo Carvalho
Trail Ultra Edurance 
Vice-campeão Nacional de Ultra Trail, 
no escalão M 50.

André Mesquita 
ParaKaraté

Terceiro classificado no Campeonato 
Nacional de Parakaraté, na disciplina 
de Kata.

Fernando Branco e Pedro 
Fragoso 
Ténis de Mesa Veteranos
Campeões nacionais, na categoria de 
pares.

Fernando Branco 
Ténis de Mesa Veteranos
Vice-campeão Nacional de Veteranos 2.

Tiago Fontes 
Ténis de Mesa Veteranos
Terceiro classificado de Veteranos 1, 
no Campeonato Nacional.

Afonso Azevedo
Trampolins
Terceiro classificado no Campeonato 
Nacional Base de Trampolins.

Rute Teixeira 
Natação
Campeã Nacional nos 400 e 800 metro 
Livres, Esc. B. 
Vice-campeã Nacional nos 50 e 100 
metros Mariposa, Esc. B.

Luís Figueiredo 
Natação
Campeão Nacional nos 400 metros 
Estilos, Esc. B.

Maria João José 
Natação
Vice-campeã Nacional nos 50 metros 
Costas, Esc. B.

Gracinda Machado
Natação
Terceira classificada nos 50, 100 e 800 
metros Livres e 200 metros Bruços, 
Esc. H.

Diogo Costa
Futebol
Vice-Campeão da Europa de sub-21. 

Vítor Ferreira (Vitinha)
Futebol
Vice-Campeão da Europa de sub-21. 

João Correia 
Atletismo em Cadeira de Rodas

Participou nos Jogos Paralímpicos  
de Tóquio.
Campeão Nacional nos 100 metros 
(classe T51), pela oitava vez. 
Alcançou a 3ª posição do Ranking 
Mundial nos 100 metros em cadeira de 
rodas, classe T51.

Sara Moreira
Atletismo

Participou nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio.
Campeã Nacional de clubes ao ar livre.
Campeã Nacional de corta-mato longo 
por equipas 
Vice-campeã Nacional de corta-mato 
longo.
Campeã Nacional em F35 e 3º lugar no 
Campeonato Nacional de Estrada.
Campeã Nacional de Estrada por 
equipas.

Rúben Pereira 
Karaté
Terceiro classificado no Campeonato 
Nacional de Karaté, em Sub-21 -84kg, 
na disciplina de Kumite (combate).

Francisco Silva 
Karaté
Campeão Nacional de juniores -61kg, 
na disciplina de kumite (combate).

Armindo Araújo
Automobilismo / Ralis

Vice-campeão Nacional de ralis.

Clube Desportivo S. Salvador 
do Campo
Campeão Nacional de Costa-Mato 
Longo por equipas em veteranos 
masculinos.
 

Terceiro lugar no Campeonato Nacional 
de Estrada em Atletismo.

Ulisses Lopes
Atletismo veteranos
Campeão Nacional de Corta-Mato 
Longo em M55.

Augusto Pereira
Atletismo veteranos
Terceiro classificado em M65 no 
Campeonato Nacional Corta Mato Longo.

Núcleo Associativo  
de Santo Tirso
Campeão Nacional do Circuito 
Nacional de Ultra Trial por equipas.

Nuno Carneiro
Trail
Vencedor  Circuito Nacional de Ultra 
Trial.

Domingos Freitas
Trail
Terceiro classificado no Campeonato 
Nacional de Ultra Trail, escalão M40.
Vencedor da Taça Nacional de Ultra 
Skyrunning, escalão M40.

Carlos Ferreira
Trail
Vencedor da geral na Taça Nacional de 
Ultra Skyrunning.

Rafaela Fonseca
Atletismo veteranos
Terceira classificada em F35 no 
Campeonato Nacional de Estrada.

Márcio Coelho
Pesca Desportiva de Rio
Campeão Nacional da 2ª divisão – 
zona norte.

João Pereira
Atletismo veteranos
Terceiro classificado M45,  
3000 metros em Pista ao Ar Livre.
Campeão Nacional M45, 5000 metros.

Joaquim Pereira
Atletismo veteranos
Campeão Nacional M70, 1500 metros.
Terceiro classificado M70, 3000 metros.

Atletas de Santo Tirso brilham 
em 2021, nas suas modalidades 
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