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Cara(o) Munícipe

Este é o primeiro número do Jornal Municipal de Santo Tirso, 
uma nova publicação que a Câmara lança em mais um esforço no 
sentido de aprofundar a proximidade que desde a primeira hora 
quisemos estabelecer com a população do Município.

Numa altura em que crescem as opiniões populistas e de-
magógicas contra a Democracia participativa, nós respondemos 
com mais transparência e prestação de contas, pois só assim é 
possível promover o debate, incentivar a participação e apro-
fundar a Democracia.

O Jornal Municipal de Santo Tirso é uma publicação mensal, 
que vai abordar as mais variadas áreas da gestão autárquica, 
desde as obras à coesão social, ambiente ou desporto, passan-
do ainda pela cultura e pelo turismo, entre outras.

No arranque de um segundo mandato consecutivo à frente 
da Câmara Municipal, tenho a consciência da responsabilidade 
que a esmagadora maioria dos eleitores depositou em mim e na 
minha equipa. E será sempre o superior interesse dos munícipes 
que orientará a nossa gestão política. Queremos contar com to-
dos na construção de um Município ainda mais moderno e com-
petitivo, com a humildade de saber ouvir, mas também com a 
coragem de tomar decisões, mesmo quando não são fáceis.

Esta primeira edição do Jornal Municipal inicia com uma no-
tícia que muito me satisfaz, porque vai exatamente ao encontro 
do desenvolvimento que pretendo para o Município. O alarga-
mento da rede pública de esgotos vai beneficiar mais de 21 mil 
pessoas e colocar Santo Tirso com uma taxa de cobertura dentro 
da média da União Europeia. Finalmente, dirão os mais céticos. 
Independentemente dos atrasos, a verdade é que o investimento 
de cinco milhões de euros está no terreno e será concretizado 
até ao início de 2019! Já não há como retroceder. 

Mas esta é apenas uma das várias notícias que podem ser lidas 
ao longo do jornal. Pouco mais de três meses após a tomada de 
posse, estamos já a trabalhar em velocidade cruzeiro, cumprin-
do os compromissos assumidos com a população. 

Contamos com todos para desenvolver o nosso trabalho.

EDITORIAL
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São 70 mil metros de rede 
de esgotos completamen-
te nova, em 17 localidades 
do Município, abrangendo 

mais de 10 500 fogos. As obras de 
alargamento da rede pública de sa-
neamento já arrancaram, como as-
sinalou o presidente da Câmara de 
Santo Tirso, Joaquim Couto, no 
passado dia 15 de janeiro. Numa 
das frentes de obra, na freguesia 
de Água Longa, o autarca realçou 
a dimensão do investimento, cinco 
milhões de euros. “É um investimen-
to muito importante para as popu-
lações, dado que é também uma 
questão de saúde pública”, apontou.

O local para assinalar o arranque 
das obras de ampliação da rede pú-
blica de esgotos não foi feito ao 
acaso. Acompanhado pelo presiden-
te da Junta de Freguesia de Água 
Longa, José Pacheco, e de respon-
sáveis da Águas do Norte, Joaquim 
Couto reconheceu que o Vale do 
Leça é uma das zonas do concelho 
mais carenciadas ao nível de sanea-
mento, daí a necessidade de haver 
um maior investimento. A par da zo-
na nascente do Município, referiu o 
autarca, “tivemos a preocupação de 
avançar com a extensão da rede no 
Vale do Leça”.

Cobertura ao nível médio da UE
Apesar de lamentar não ter con-

seguido iniciar estas empreitadas 
de ampliação do saneamento ain-
da no anterior mandato, fruto dos 
atrasos na abertura dos concursos 
de candidatura a fundos comunitá-
rios, Joaquim Couto congratulou-se 
com o arranque das obras. Dentro 
de sensivelmente um ano, altura em 
que todas as intervenções estarão 
concluídas, aludiu, “o Município de 
Santo Tirso terá uma taxa de cober-
tura de saneamento público ao ní-
vel da média comunitária”. As obras 
vão permitir a ligação de mais de 10 
500 fogos, aumentando, assim, para 
89 por cento a taxa de cobertura da 
rede de esgotos no concelho. 

“Queremos ser um Município amigo 
do moderno, com qualidade de vida 
e amigo do ambiente. O saneamento 

básico é importante para as popula-
ções e para o melhorar os nossos ín-
dices de desenvolvimento humano”, 
sublinhou.

 O projeto de extensão da rede 
pública de esgotos foi desenvolvido 
em parceria pela Águas do Norte e a 
Câmara de Santo Tirso e vai abran-
ger Rebordões, S. Tomé de Negre-
los, Vila das Aves, Areias, Lama, 
Palmeira, Sequeirô, Agrela, Água 
Longa, Monte Córdova, Refojos, Re-
guenga, S. Martinho do Campo, S. 
Mamede de Negrelos, S. Salvador 
do Campo, Roriz e Vilarinho. 

No primeiro mandato do presi-
dente da Câmara, concretamente 
nos anos de 2014 e 2015, a rede 
pública de esgotos foi alvo de um 
investimento de quatro milhões de 
euros, abrangendo a construção de 
50 mil metros de nova rede.

10 500
FOGOS

20 mil
 METROS  

DE NOVA REDE DE ESGOTOS

89%
 TAXA 

DE COBERTURA

5 milhões €
INVESTIMENTO

Obras de saneamento a decorrer por todo o concelho

Ampliação da rede 
de esgotos no terreno
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JOAQUIM  
COUTO
Presidente

ALBERTO  
COSTA
Vice-presidente

Alberto Costa, 46 anos, é licenciado 
em Gestão de Recursos Humanos e 
tem uma vasta experiência na área 
da proteção civil. Exerceu cargos 
como Oficial do Exército e acumulou 
diversas funções nos Bombeiros 
Voluntários Tirsenses. Foi ainda  
2º Comandante Operacional Distrital 
do Porto na Autoridade Nacional de 
Proteção Civil.

ÁREAS DE GESTÃO MUNICIPAL

 – Inovação, dinamização económica  
e internacionalização  
(em articulação com Presidente);

 – Governação Local e Cidadania;

 – Mobilidade Sustentável;

 – Polícia Municipal

 – Contratação Pública;

 – Recursos humanos  
(em articulação com o Presidente);

 – Serviços Gerais.

Joaquim Couto, 66 anos, é médico de 
formação e foi eleito pelo segundo 
mandato consecutivo presidente da 
Câmara Municipal de Santo Tirso. 
Detentor de um vasto currículo político, 
como autarca e como deputado à 
Assembleia da República, bem como 
governante, tendo exercido funções 
como Governador Civil do Porto, 
Joaquim Couto é também presidente da 
Associação de Municípios do Vale do Ave.

ÁREAS DE GESTÃO MUNICIPAL

 – Coordenação geral das políticas 
municipais;

 – Inovação, dinamização económica  
e internacionalização;

 – Gestão de fundos comunitários

 – Regeneração urbana e planeamento;

 – Projetos e obras municipais;

 – Cultura;

 – Turismo;

 – Recursos humanos.

JÁ CONHECE QUEM ESTÁ  
À FRENTE DOS DESTINOS 
DO EXECUTIVO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTO TIRSO? E DA SUA 
JUNTA DE FREGUESIA? 

A MAIORIA DOS 
RESPONSÁVEIS POLÍTICOS 
QUE VÃO LIDERAR OS 
DESTINOS DO CONCELHO 
E DAS FREGUESIAS FORAM 
REELEITOS, MAS HÁ 
CARAS NOVAS.   

Quem é quem no novo mandato 2017-2021

ATUAL
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Licenciada em Engenharia Têxtil 
pela Universidade do Minho, 
professora e formadora, Ana Maria 
Ferreira, 47 anos, tem uma vasta 
experiência como autarca local.

ÁREAS DE GESTÃO MUNICIPAL

 – Gestão Económica e 
Financeira;

 – Ambiente e Recursos Hídricos;

 – Desporto e Lazer;

 – Movimento associativo nas 
áreas do Ambiente e Desporto;

 – Património Municipal;

 – Aprovisionamento;

 – Planeamento  
(em articulação com 
Presidente).

Tem 42 anos e é natural de Santo 
Tirso. É licenciado em Economia 
pela Universidade do Porto e 
exerce funções de vereador na 
Câmara Municipal de Santo Tirso 
desde 2004.

ÁREAS DE GESTÃO MUNICIPAL

 – Vereador Adjunto;

 – Coesão Social;

 – Saúde e Bem-estar;

 – Proteção Civil, da Floresta  
e Bombeiros;

 – Proteção animal;

 – Serviços Urbanos;

 – Contraordenações  
e execuções fiscais.

Nado e criado na localidade de 
Santa Cristina do Couto, na União 
de Freguesias de Santo Tirso, Couto 
(Santa Cristina e São Miguel) e 
Burgães, Tiago Araújo é gestor de 
compras de profissão e tem 33 anos.

ÁREAS DE GESTÃO MUNICIPAL

 – Associativismo e Cultura  
(em articulação com 
Presidente);

 – Turismo  
(em articulação com 
Presidente);

 – Juventude e Voluntariado;

 – Relações Internacionais.

Engenheira informática de formação, 
com um mestrado em Sistemas 
de Informação pela Universidade 
do Minho, e professora do Ensino 
Básico e Secundário, Sílvia Tavares 
tem 44 anos.

ÁREAS DE GESTÃO MUNICIPAL

 – Educação e Formação;

 – Emprego e Inserção 
profissional;

 – Movimento associativo  
na área da Educação;

 – Modernização Administrativa;

 – Sistemas de Informação.

ANA MARIA 
FERREIRA
Vereadora

JOSÉ PEDRO 
MACHADO
Vereador

ANDREIA 
NETO
(PSD/CDS-PP)

TIAGO 
ARAÚJO
Vereador

JOSÉ PIMENTA  
DE CARVALHO 
(PSD/CDS-PP)

SÍLVIA  
TAVARES
Vereadora

CARLOS 
VALENTE 
(PSD/CDS-PP)

VEREADORES 
SEM PELOURO

Quem é quem no novo mandato 2017-2021
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JOSÉ 
PACHECO 
(ALEDT)

JORGE 
GOMES  
(PS)

JOAQUIM 
FARIA 
(PS)

PAULO 
BENTO  
(PPD-PSD/PPM)

ANDREIA 
CORREIA 
(PPD-PSD/CDS-PP)

ELSA 
MOTA 
(PS)

ROBERTO 
FIGUEIREDO
(PS)

EURICO 
TAVARES
(PS)

MÁRCIO 
PINHO
(PS)

LUCIANO 
CRUZ
(PS)

MOISÉS 
ANDRADE
(PS)

JORGE 
FARIA
(UPV)

MARCO 
CUNHA
(PS)

M.ª DE LURDES 
SANTOS
(PS)
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A Câmara de Santo Tirso vai dei-
xar de cobrar 2,2 milhões de euros 
em impostos às famílias e às empre-
sas, em 2018. Em causa, a redução 
do IMI em 17 por cento face ao li-
mite legal máximo, bem como a re-
dução do IRS e da Derrama. 

Em Santo Tirso, os munícipes pa-
gam menos impostos por via da par-
ticipação do Município no IRS, uma 
vez que o executivo municipal de 
maioria PS reduziu a taxa de cinco 
para 4,75 por cento, ou seja, cinco 
por cento abaixo do limite máximo 
estabelecido por lei. 

O mesmo acontece com o IMI. A 
Câmara Municipal decidiu fixar es-
te imposto nos 0,375 por cento, 

17 por cento abaixo do limite legal.  
Além disso, as famílias com depen-
dentes a cargo terão benefícios: 
quem tem um filho pagará menos 
20 euros; quem tiver dois filhos me-
nos 40 euros e quem tiver três ou 
mais filhos menos 70 euros.

No que diz respeito às empre-
sas e ao objetivo de criação de um 
ambiente favorável à atração de in-
vestimento e ao crescimento do te-
cido empresarial local, a Câmara de 
Santo Tirso decidiu isentar do pa-
gamento da Derrama as empresas 
que se instalem em Santo Tirso e 
criem pelo menos cinco novos pos-
tos de trabalho, por um período de 
dois anos, bem como as que tiveram 

um lucro tributável inferior a 40 mil 
euros. Já quem tiver um volume de 
negócios inferior a 150 mil euros 
estará sujeito a uma taxa reduzida 
de 1,2 por cento. 

A política de redução de impostos 
para famílias e empresas implemen-
tada pela Câmara de Santo Tirso no 
anterior mandato vai ter continui-
dade este ano. “É um esforço que 

continuamos a fazer, no sentido de 
desonerar os orçamentos dos agre-
gados familiares e das empresas”, 
realça o presidente da autarquia, 
Joaquim Couto.

Só nos últimos quatro anos, as re-
duções no IMI, IRS e Derrama sig-
nificaram uma diminuição da receita 
de impostos cobrados pela Câmara, 
na ordem dos 11,6 milhões de euros. 

O Orçamento da Câmara 
Municipal de Santo Tirso 
para 2018 cresceu qua-
tro milhões, comparativa-

mente a 2017. Nas Grandes Opções 
do Plano, o executivo liderado por 
Joaquim Couto decidiu reforçar a 
área social, nomeadamente com o 
alargamento do Subsídio Municipal 
de Arrendamento aos jovens e o au-
mento nas verbas contempladas no 
Plano Municipal de Emergência So-
cial. O investimento público também 
cresce, com cerca de 16 milhões de 
euros destinados a obras. 

Este ano, o Orçamento de San-
to Tirso é de 51,6 milhões de euros, 
tendo crescido oito por cento face ao 
ano anterior. Só o investimento em 
obras, segundo o plano previsional 
da autarquia, será de 16 milhões. Fi-
nalmente, diz o presidente da Câma-
ra, “os fundos comunitários estão aí 
e permitirão avançar com vários pro-
jetos estruturais para o Município”. 

Entre as grandes obras constam o 
arranque da requalificação do nó da 
Ponte de Frádegas, a requalificação 
nas áreas envolventes que servem 
as Áreas de Acolhimento Empresa-
rial de Fontiscos e Ermida, ou as re-
qualificações da EB 2,3 de Vila das 
Aves, EB 2,3 de S. Rosendo (Santo 
Tirso), EBI de S. Martinho (Vila Nova 
do Campo) e EB de Bom Nome (Vi-
la das Aves).  

Segundo Joaquim Couto, este é 
também um “orçamento ambicioso”, 
uma vez que “prevê um conjunto de 
investimentos e novos desafios polí-
ticos, em áreas como o ambiente e a 
sustentabilidade, bem como a reabili-
tação de um conjunto de espaços pú-
blicos e erradicação de todas as ruas 
em terra”. No total, estão previstas 
cerca de duas dezenas de grandes 
obras que terão início ou conclusão 
durante este ano.

“Temos um orçamento genuina-
mente realista. A Câmara de Santo 
Tirso só fará despesa para a receita 
que tem, cumprindo também os cri-
térios da redução da dívida”, garante 
Joaquim Couto. Até ao final do ano, 
a dívida do Município voltará a cair, 
na ordem dos dois milhões de euros, 
baixando 11 milhões de euros nos úl-
timos cinco anos.

“A CÂMARA 
SÓ FARÁ 
DESPESA PARA 
A RECEITA  
QUE TEM”

11,6 milhões €  
A MENOS 

EM IMPOSTOS EM 4 ANOS

Investimento público na ordem dos 16 milhões de euros

Câmara abdica de 2,2 milhões em impostos

Orçamento ‘18 
aumenta
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Menos sal nos alimen-
tos, por uma alimenta-
ção mais saudável. Está 
lançado o mote do pro-

grama “Juntos contra o Sal” promo-
vido pelo Ministério da Saúde e que 
Santo Tirso abraçou. Conscientes 
de que o consumo abusivo de sal 
poder trazer problemas à saúde, a 
palavra de ordem é: reduzir. 

A prevenção, aponta o presidente 
da Câmara de Santo Tirso, “é essen-
cial, porque é muito mais vantajoso 
para todos promover a saúde, em 
vez de curar a doença”. Assim, ao 
longo deste ano, irão surgir algumas 
iniciativas que passarão não só por 
ações de sensibilização para os ma-
lefícios do consumo em excesso de 
sal, mas também por medidas con-
cretas de promoção de uma alimen-
tação saudável, a começar pelas 
ementas do pré-escolar e 1º Ciclo 
do concelho, que estão sob a alça-
da da Câmara.

Um exemplo para o país
Fernando Araújo, secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde, elo-
giou a disponibilidade da Câmara de 
Santo Tirso em abraçar o programa. 
“Um dos fatores que mais leva anos 
de vida saudável é o sal, e nós que-
remos fazer do concelho de Santo 
Tirso um exemplo para o país”, sub-
linhou, por altura da assinatura do 
protocolo de colaboração.

A medida, pioneira a nível nacio-
nal, surge no seguimento de uma 
série de iniciativas do Governo de 
baixar o teor do sal nos alimentos e 
aumentar os impostos nesta matéria.

Estão prestes a arrancar as con-
sultas de medicina dentária na 
Unidade de Saúde Familiar de S. 
Martinho do Campo, no âmbito 
do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). Ao todo, vão ser abran-
gidos 12 mil utentes, sendo que 
Santo Tirso é um dos primeiros 
Municípios do país a disponibili-
zar estas consultas, graças a um 
protocolo estabelecido entre a 
Câmara e o Ministério da Saúde.

O acesso é simples. À se-
melhança de uma consulta no 
médico de família, o utente da 
Unidade de Saúde Familiar de S. 
Martinho do Campo pode mar-
car consulta no médico dentis-
ta. O valor a pagar também é 

igual, com exceção das pessoas 
que já estão isentas das taxas 
moderadoras. 

Aposta na saúde oral é um 
eixo estratégico do Plano Mu-
nicipal de Saúde de Santo Tir-
so. Neste contexto, para além 
desta parceria com o Governo, 
a Câmara celebrou um protoco-
lo com a Cooperativa de Ensino 
Superior Politécnico Universi-
tário (CESPU), com vista a criar 
consultas de medicina dentá-
ria no Hospital de Santo Tir-
so. Neste caso, e dado que o 
serviço não está inserido no 
SNS, as consultas apenas serão 
gratuitas para as famílias mais 
carenciadas. 

“O desejável, é que o pro-
grama do Ministério da Saúde 
possa ser extensível a outros 
centros de saúde do concelho, 
por forma a garantir que a me-
dicina dentária integre o SNS”, 
defende o presidente da autar-
quia, Joaquim Couto. 

Em termos de investimento, a 
Câmara de Santo Tirso irá asse-
gurar a compra do equipamento 
necessário para a Unidade Fa-
miliar de Saúde de S. Martinho 
do Campo, no valor de cerca de 
50 mil euros, enquanto no ca-
so das consultas no Hospital de 
Santo Tirso, a autarquia assumi-
rá o custo das consultas na tota-
lidade das famílias carenciadas.

6,9%  
DOS PORTUGUESES  
FAZ UM CONSUMO 

SUPERIOR À 
MEDIDA MÁXIMA 
RECOMENDADA

5 gr
 DE SAL POR DIA  

(UMA COLHER DE CHÁ)  
É A DOSE 

RECOMENDADA DE 
CONSUMO DIÁRIO  

DE SAL

Joaquim Couto na apresentação do projeto em Lisboa

Consultas vão arrancar em S. Martinho do Campo

Contra o excesso de sal, 
marchar… marchar

Ir ao dentista 
vai ser mais barato 

PROGRAMA PROMOVE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

ATUAL
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Recebeu o título pela primeira vez e tor-
nou-se o único concelho da Área Metro-
politana do Porto a ser distinguido nesta 
área. Santo Tirso é um Município Amigo 

das Famílias, e quem o diz é o Observatório das 
Autarquias Familiarmente Responsáveis. A distin-
ção, feita no passado mês de novembro, desta-
cou as medidas de caráter social implementadas 
no Município, com grande impacto nas famílias.

Um reconhecimento meritório, segundo Joa-
quim Couto. “Este é um reconhecimento que só 
nos pode deixar orgulhosos do trabalho que es-
tamos a desenvolver. As pessoas têm de estar no 
centro das prioridades políticas, e há quatro anos 
elegemos a coesão social como uma dessas prio-
ridades. Ao longo desse período já implementá-
mos no terreno dezenas de medidas, com vista a 
minorar o impacto da crise nos orçamentos das 
nossas famílias”.

“Apesar de ser uma área de trabalho munici-
pal com pouca visibilidade, mais de 60 por cento  
do nosso orçamento municipal tem sido destina-
do à coesão social, e isso reflete-se nas dezenas 
de medidas que estão no terreno”, acrescenta.

Numa distinção a nível nacional, Santo Tirso 
foi o único concelho da Área Metropolitana do 
Porto galardoado com a “Bandeira Verde”, e um 
dos dois únicos concelhos do distrito do Porto. 
O Observatório avalia iniciativas dos municípios 
em 12 áreas, entre as quais o apoio prestado à 
maternidade e paternidade, o apoio às famílias 
com necessidades especiais, medidas de conci-
liação entre trabalho e família, serviços básicos, 
educação, habitação, transportes, saúde, cultu-
ra, desporto e tempo livre e participação social.

DEZENAS DE MEDIDAS  
NO TERRENO
Entre as dezenas de medidas que a 
Câmara de Santo Tirso tem no terreno 
constam as vacinas gratuitas (Rotateq 
ou Rotarix) para os recém-nascidos; 
aulas de ginástica gratuitas em todas 
as freguesias para maiores de 60 anos 
(Programa Santo Tirso Ativo); ativida-
des gratuitas nas férias escolares para 
os alunos do 1º ciclo e das unidades 
de multideficiência (Programa Mimar); 
transportes e refeições escolares; sub-
sídio municipal ao arrendamento; bol-
sas de estudo para alunos do Ensino 
Superior; consultas de psico-oncologia 
gratuitas para doentes e familiares; 
descida de impostos como o IMI, com 
benefícios para famílias com depen-
dentes a cargo e atividades culturais 
gratuitas.

...“CIDADE EXEMPLO”,  
DIZ A ONU

Uma cidade exemplo. Quem o considera 
é a Organização das Nações Unidas, que no 
passado mês de setembro certificou Santo 
Tirso pelo trabalho e empenho no bem-estar 
e segurança dos seus cidadãos. O reconhe-
cimento surgiu pela implantação no concelho 
do Sistema Integrado de Gestão e Prevenção 
de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos.

“Este reconhecimento público, feito por 
uma entidade tão importante a nível global, 
traduz o esforço na cooperação entre a Câ-
mara Municipal e as diferentes entidades que 
atuam na área da Proteção Civil, durante to-
do o ano, assumindo um compromisso de re-
dução de risco”, diz Joaquim Couto.

Uma cidade resiliente é aquela que tem a 
capacidade de resistir, absorver e recuperar 
de forma eficiente dos efeitos de um desas-
tre e de maneira organizada prevenir que vi-
das e bens sejam perdidos.  Ora, de acordo 
com a Organização das Nações Unidas, Santo 
Tirso é um dos municípios em todo o mundo, 
e o oitavo a nível nacional, que viu reconhe-
cido esse estatuto.

BREVES
...MUNICÍPIO  
AMIGO DO AMBIENTE

Pelo décimo ano consecutivo, Santo Tirso 
voltou a receber o galardão Eco XXI, atri-
buído pela Associação Bandeira Azul da Eu-
ropa. A distinção, que premeia os municípios 
portugueses mais amigos do ambiente, valeu 
ao concelho a melhor pontuação, entre os 
53 participantes, no indicador “Cooperação 
com a Sociedade Civil”.

“É um prémio que nos orgulha, porque 
reconhece o trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela Câmara de Santo Tirso, 
no sentido de promover as boas práticas de 
sustentabilidade”, afirma Joaquim Couto. 

Mas apesar dos bons resultados, o presi-
dente da autarquia reforça a vontade de ir 
mais longe. “Para além dos 20 quilómetros 
de ciclovias que constam no nosso plano de 
mobilidade sustentável, vamos criar o prove-
dor do ambiente, bem como brigadas verdes 
nas freguesias, e tentar recuperar a figura 
de guarda-rios”, acrescenta.

Nesta distinção, Santo Tirso marcou ainda 
posição no top 5 dos indicadores “Promo-
ção da Educação Ambiental por Iniciati-
va do Município”, “Emprego” e “Mobilidade 
Sustentável”.

As políticas da Câmara têm privilegiado as famílias

“AS PESSOAS 
TÊM DE ESTAR 
NO CENTRO DAS 
PRIORIDADES 
POLÍTICAS”

Santo Tirso é…
Município  
amigo das famílias

ATUAL
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Arrancou no passado mês de novem-
bro o primeiro curso técnico supe-
rior a ser lecionado em Santo Tirso. 
Tecnologia Mecânica, pelo Instituto 

Superior de Engenharia do Porto (ISEP), conta 
com uma turma de 20 alunos, oriundos não só 
do Município, mas também de concelhos como 
Maia e Porto.

Para o presidente da Câmara de Santo Tir-
so, Joaquim Couto, esta formação significa um 
passo muito importante no que toca à competi-
tividade do concelho na área da formação pro-
fissional. Considerando que “este é apenas o 
primeiro passo para que outros cursos na área 
do Ensino Superior se possam instalar em Santo 
Tirso”, o autarca assinalou o esforço que a Câ-
mara tem vindo a fazer, no sentido de “oferecer 
ao Município e à zona do Médio Ave formação, 
preparando futuros profissionais para o merca-
do de trabalho”. Até porque, um dos objetivos 
da autarquia, é “fixar os jovens no concelho”.

Joana Sampaio, vice-presidente do ISEP, 
diz estarem reunidas as condições para que 
Santo Tirso possa vir a acolher mais cursos 
do ISEP, nomeadamente em áreas como ele-
trotecnia, geologia e construção civil: “É ex-
pectável a realização de mais cursos em Santo 
Tirso, até pelo número de estudantes que nos 
contactaram já após o fecho do período de 
candidaturas”.

Há uma nova formação têxtil a ser leciona-
da na Fábrica de Santo Thyrso. Resultado de 
uma parceria entre a MODATEX e a Câmara 
Municipal, o curso de Modelação de Vestuá-
rio vem dar resposta à necessidade de qua-
lificação têxtil, que volta a ganhar destaque 
no mundo empresarial.

“Este pode vir a ser um curso muito impor-
tante no emprego qualificado no concelho, 
porque os formandos saem daqui com forma-
ção de qualidade para ingressarem no merca-
do de trabalho. É um curso que vai permitir 
criar mais mão de obra qualificada a algumas 
empresas da nossa região”, explica o presi-
dente da Câmara, Joaquim Couto.

Este é o segundo curso da responsabili-
dade da MODATEX – Centro de Formação 
Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, 
Confeção e Lanifícios a entrar em funciona-
mento no quarteirão cultural da Fábrica de 
Santo Thyrso, decorrendo em simultâneo 
com a formação de Técnicas de Costura. 

Com cada vez mais espaço no mundo 

empresarial, nomeadamente no Vale do Ave, 
o têxtil e a moda têm-se destacado por me-
lhorar a mão de obra neste setor, o que, para 
Joaquim Couto, faz deste tipo de formação 
uma aposta a continuar: “Continua a ser uma 
das nossas prioridades criar condições ao 
mundo empresarial e ao mundo do trabalho, 
para que o têxtil seja uma economia forte, 
exportadora e moderna. Isso está, finalmen-
te, a acontecer”.

 “Temos em mente, enquanto Câmara Mu-
nicipal, reiniciar e pressionar o diálogo com o 
Instituto de Emprego e Formação Profissio-
nal do Porto, para incrementar mais esta pre-
sença da MODATEX em Santo Tirso. Estes 
cursos vão permitir dar corpo a um objetivo 
que a Câmara se propôs já há alguns anos: o 
de facilitar, por um lado, a instalação de em-
presas no nosso concelho, e por outro, criar 
condições objetivas para a sua laboração. No 
fundo, ajudar a que esse emprego seja cada 
vez mais qualificado, porque é com esse em-
prego qualificado que se obtêm melhores sa-
lários e melhor qualidade de vida”, concluiu.

ONDE FUNCIONA
O curso de Tecnologia Mecânica 

funciona nas instalações da Fábrica 
de Santo Thyrso e na Escola Secun-
dária Tomaz Pelayo. Esta formação 
permite que os estudantes, ao fim de 
dois anos, tenham um currículo que 
inclui estágio e que os credita pro-
fissionalmente para trabalhar nesta 
área, dando-lhes acesso quase direto 
ao curso de Engenharia Mecânica no 
ISEP, pela equivalência de disciplinas.

Aulas do ISEP com forte participação

Os cursos estão a funcionar na Fábrica de Santo Thyrso

“QUEREMOS 
UM CONCELHO 
COMPETITIVO NA 
ÁREA DA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL”

Oferta formativa 
a crescer

Modatex arranca com cursos  
na Fábrica de Santo Thyrso

PRIMEIRO CURSO SUPERIOR TÉCNICO DO ISEP A DECORRER

ATUAL
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Santo Tirso é um dos mu-
nicípios mais exporta-
dores na região Norte. 
Os dados constam da 

publicação “NORTE ESTRUTU-
RA – edição Outono de 2017”, 
vocacionada para a análise de 
tendências de médio e longo 
prazo da região do Norte no 
contexto nacional. Na análise 
sobre a distribuição territorial 
da capacidade exportadora da 
região, Santo Tirso encontra-se 
no top 20. 

Com o volume de expor-
tações a subir, o número de 
empresas a aumentar e o de-
semprego a cair, o Município 
fez parte do roteiro de visitas a 
empresas do ministro da Econo-
mia, Manuel Caldeira Cabral, no 
âmbito dos dois anos de man-
dato do XXI Governo, no final 
de novembro. Para o presidente 
da Câmara de Santo Tirso, Joa-
quim Couto, que acompanhou 
esta visita, a presença do go-
vernante foi “demonstrativa da 

pujança económica” do conce-
lho, com “cada vez mais empre-
sas em expansão e a instalar-se”. 
“Somos um Município amigo das 
empresas e esta aposta na liga-
ção com o mundo empresarial 
está a ter reflexos concretos”, 
enfatizou o autarca.

A Ada Fios, localizada em 
Santa Cristina do Couto, é o 
exemplo de uma empresa de su-
cesso e, como aludiu o ministro 
da Economia, “foi uma das várias 
empresas que acedeu a apoios 
do Programa Capitalizar (Linha 
Capitalizar) e do Portugal 2020”.

Em setembro, a empresa 
inaugurou o aumento das ins-
talações, tendo a administração 
anunciado um investimento que 
vai já na ordem dos 20 milhões 
de euros, e que criará, em San-
to Tirso, 150 novos postos de 
trabalho.

Dedicada à produção de gaze, 
a Ada Fios tem um volume de 
exportação de mais de 70 por 
cento da sua produção.

A Safartêxtil, especialista na produção 
de artigos em felpo para o lar, vai expan-
dir-se, prevendo aumentar o número de 
postos de trabalho e as exportações. O 
anúncio foi feito em dezembro, por al-
tura de uma visita do presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, Joaquim 
Couto, à empresa sedeada em Vila No-
va do Campo.

“Estamos a apostar num investimen-
to que envolve a atualização do nosso 
parque de máquinas, com vista a au-
mentar a produção a partir de 2018, 
dando maior resposta aos nossos clien-
tes e aumentando a exportação. No pri-
meiro trimestre do próximo ano, vamos 
criar 15 novos postos de trabalho e até 
ao fim de 2018 entre os 20 e 25”, re-
velou João Vaz, diretor da Safartêxtil. 
“Ficamos sempre orgulhosos com exem-
plos positivos como o desta empresa”, 
elogiou, por seu turno, o presidente da 

Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto.
A Safartêxtil exporta cerca de 20 por 

cento da produção para países como Es-
panha, Inglaterra e França, e conta, atual-
mente, com cerca de 60 trabalhadores.

Santo Tirso foi um dos mu-
nicípios portugueses com mais 
empresas PME Líder, prémio atri-
buído anualmente pelo IAPMEI-
-Instituto de Apoio a Pequenas 
e Médias Empresas e Inovação, 
para distinguir os agentes eco-
nómicos que em cada ano se 
destacam por elevados níveis de 
desempenho e solidez financei-
ra. A Câmara Municipal atribuiu, 
na reunião do executivo do dia 
11 de janeiro, um voto de lou-
vor e reconhecimento a estas 
empresas. 

“O «selo de reputação» atri-
buído pelo IAPMEI a 53 empre-
sas de Santo Tirso só confirma 
a melhoria do ambiente econó-
mico e social que se vive nos úl-
timos anos no nosso Município”, 
congratulou-se o presidente da 

Câmara, Joaquim Couto.
Em reunião do executivo ca-

marário, o autarca elogiou a 
capacidade dos agentes econó-
micos terem, numa primeira fa-
se, “resistido à mais profunda 
crise de sempre em que mer-
gulhou o País” e, depois, terem 
apostado “na inovação e na in-
ternacionalização para crescer”.

Parceira e “amiga das em-
presas de Santo Tirso”, para as 
quais destinou no último man-
dato um conjunto de incentivos 
fiscais estimado em cerca de 10 
milhões de euros, por via da re-
dução do IMI ou da Derrama e 
da redução ou isenção de taxas 
e licenças municipais, a Câmara 
Municipal enalteceu os resulta-
dos alcançados pelas empresas 
do Município.

Ministro da Economia esteve na Ada Fios

Safartêxtil anuncia expansão

Santo Tirso entre 
os Municípios mais 
exportadores

Mais empregoEmpresas distinguidas

NORTE ESTRUTURA EDIÇÃO OUTONO 2017 

ATUAL
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Já está em marcha o concurso públi-
co para a intervenção na variante 
à Estrada Nacional (EN)105, no nó 
de Frádegas, com o valor base de 

cerca de 1,8 milhões de euros, dos quais 
50 por cento serão finan-

ciados 

pe-
la Câma-

ra de Santo Tirso 
e 50 por cento pela Infraes-

truturas de Portugal (IP).
É o início do fim de um longo processo. 

Depois do Governo do PSD/CDS-PP ter 
cancelado este investimento, em 2012, a 
Câmara de Santo Tirso encetou diversas 
negociações para defender os interesses 
do Município. O presidente da autarquia, 

Joaquim Couto, lembra que esta é uma 
obra “estrutural” para o concelho, na me-
dida em que vai “melhorar as acessibili-
dades e o trânsito” naquela que é uma 
das entradas da cidade. “Estamos a falar 
de uma zona de grande conflito de trân-
sito e cuja a intervenção era fundamen-

tal”, advoga.

Depois de 
um processo negocial in-

tenso, com a Infraestruturas de 
Portugal, a Câmara de Santo Tirso con-
seguiu concluir o projeto. A obra incluirá 
a implantação de uma rotunda de nível 
com duas vias de entrada em Santo Tir-
so e duas vias de saída de Santo Tirso. 
A construção vai ainda implicar a refor-
mulação total do troço de via até ao en-
troncamento com a ER 319, incluindo a 
substituição da atual ponte de Frádegas.

Por outro lado, a intervenção será arti-
culada com o desenvolvimento do proje-
to de ampliação do Parque do Ribeiro do 
Matadouro e permitirá compatibilizar a 
circulação pedonal e rodoviária em con-
dições de segurança.

Para este projeto da reformulação do 
nó de Frádegas, a Câmara de Santo Tir-
so já investiu cerca de 500 mil euros em 
processos de expropriação.

Projeto está concluído

A obra vai resolver o problema de trânsito numa das principais entradas da cidade

Concurso público  
em curso

NÓ DE FRÁDEGAS

FAZER



 JORNAL MUNICIPAL • JANEIRO 2018 13

Está em curso a construção do tro-
ço da Via Panorâmica, localizada 
entre a Avenida Soeiro Mendes da 
Maia e a Rua Dr. Oliveira de Sala-
zar. A empreitada, orçada em cerca 
de 1,2 milhões de euros, pretende 
criar uma nova centralidade, e vem 
resolver problemas na circulação 
automóvel, promovendo a reaproxi-
mação da cidade ao rio. 

A Via Panorâmica, sem constru-
ção do lado norte, permitirá uma 
vista desimpedida para o rio e para 
a paisagem envolvente. O objetivo 

da intervenção da responsabilidade 
da Câmara de Santo Tirso é devol-
ver, cada vez mais, o espaço público 
às pessoas, requalificando esses es-
paços, arborizando a cidade e crian-
do meios alternativos de transporte, 
por todo o concelho.

Esta via vai funcionar desde a 
Fábrica de Santo Thyrso, passando 
pela Quinta de Fora até ao Museu 
Internacional de Escultura Contem-
porânea, com acessos melhorados e 
compatíveis com as novas exigên-
cias da mobilidade sustentável.

A zona do Vale do Leça tem 
agora um espaço despor-
tivo renovado. A Câmara 
Municipal inaugurou, no 

dia 6 de janeiro, a requalificação do 
Complexo Desportivo da Mouteira, 
situado na freguesia da Reguenga.

O investimento, de 260 mil eu-
ros, envolveu a requalificação e am-
pliação dos balneários do Complexo 
Desportivo, que servem a Associa-
ção Desportiva e Cultural da Re-
guenga, e ainda a pavimentação da 
Rua da Estrada Real.

“Esta é uma infraestrutura que foi 
totalmente requalificada e remodela-
da, e que tem agora condições para 
prestar um serviço importante à co-
munidade, não só da freguesia da Re-
guenga mas também das envolventes. 
Temos tentado promover a gestão em 
rede das infraestruturas desportivas, 
e este é um investimento que vem no 
seguimento das politicas municipais 
de apoio ao movimento associativo”, 

declarou o presidente da Câmara de 
Santo Tirso, Joaquim Couto, na ceri-
mónia de inauguração, que contou com 
um jogo Escolinhas da ADC Reguenga.

O espaço, ampliado face ao ante-
rior, contempla um gabinete médico, 
bar, áreas técnicas e balneários para 
as equipas e arbitragem. Foram ain-
da executados trabalhos a nível das 
redes de águas pluviais, residuais, 
abastecimento de água, infraestru-
turas elétricas e rede de gás.

Para o presidente da Junta de Fre-
guesia da Reguenga, Márcio Pinho, 
esta é uma intervenção que servirá 
em pleno a comunidade. “É uma re-
qualificação muito importante, uma 
vez que temos muitos atletas jovens, 
crianças que estão no escalão de 
formação. Estes balneários, associa-
dos ao piso sintético e às melhorias 
que aqui se fizeram, vão beneficiar a 
prática de desporto para mais de 70 
atletas da freguesia, um número que 
tem vindo a crescer”.

Requalificação do complexo assegurada pela Câmara

Avenida Panorâmica começa a nascer

Obras na 
via panorâmica 
em curso

Já se joga 
em sintético 
na Mouteira

FAZER
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É mais uma obra com gran-
de impacto na vida das 
pessoas. Está concluída 
a requalificação da Ponte 

Espírito Santo, que liga as fregue-
sias de São Tomé de Negrelos e 
Vila das Aves. 

Resultado de um investimen-
to da Câmara de Santo Tirso na 

ordem dos 300 mil euros, a in-
tervenção permitiu, para além do 
alargamento do tabuleiro da pon-
te, o aumento da circulação nos 
dois sentidos, bem como a melho-
ria da segurança dos peões. 

“Trata-se de um novo fôlego pa-
ra esta zona do concelho. É uma 
obra há muito reivindicada pela 

população local, que trará uma 
significativa melhoria na qualida-
de de vida das pessoas que por 
aqui passam, e são muitas”, diz o 
presidente da Câmara.

A requalificação envolveu ainda 
a construção de passeios e a me-
lhoria do acesso à fábrica do rio 
Vizela, que está a ser reabilitada.

BREVES 
RUA ALARGADA

Estão concluídas as obras de re-
qualificação da Rua Manuel de Sou-
sa Oliveira, em Vila Nova do Campo. 
A intervenção, com lugar na interse-
ção com a Travessa Manuel de Sou-
sa Oliveira, contemplou, entre outros 
arranjos, o alargamento da faixa de 
rodagem, a construção de zonas de 
circulação pedonal e a pavimentação 
de toda a área de intervenção. Um 
investimento da Câmara no valor de 
150 mil euros que reflete a aposta 
do Município em melhorar os aces-
sos a zonas empresariais. 

A Câmara Municipal requalifi-
cou a Rua da Pitança, em Vilari-
nho. Dando resposta aos anseios 
da população local relativos às 
dificuldades de circulação, os 
habitantes podem agora circular 
numa rua alargada e pavimenta-
da, resultado de um investimento 

de cerca de 75 mil euros.
Não sendo um investimento 

avultado, esta é uma intervenção 
de grande utilidade para as pes-
soas e para a qualidade de vida 
deste lugar. Até agora, esta rua 
não tinha condições de utilização 
para quem aqui vivia, já que a via 

era em terra batida.
À requalificação da Rua da 

Pitança junta-se um conjunto 
de obras na freguesia de Vilari-
nho, algumas já em curso, como 
a ligação do cemitério a Parade-
la, a Rua da Idanha e a Rua da 
Fundição.

AVENIDA EM OBRAS

Está em marcha a segunda fase 
da requalificação da Avenida Ma-
nuel Dias Machado, em Vila Nova 
do Campo. A intervenção, orça-
da em 200 mil euros, vem melhorar 
o acesso ao centro cívico da fre-
guesia, nomeadamente à junta de 
freguesia, salão paroquial e igreja, 
contribuindo para um espaço públi-
co mais organizado.

Ponte Espírito Santo ampliada para duas faixas de rodagem

Rua da Pitança deixou de ser em terra batida

Ponte do  
Espírito Santo  
inaugurada

Requalificada a Rua da Pitança

FAZER
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Até abril, ficam concluídas as 
obras de construção do Canil e 
Gatil Municipal de Santo Tirso. 
A “crescer” no Lugar da Ermi-
da, em Santa Cristina do Couto, 
este equipamento vai criar uma 
resposta ao abandono de ani-
mais, garantindo-lhes dignidade 
e condições de vida. 

A Câmara de Santo Tirso con-
sidera que a construção do Ca-
nil e Gatil Municipal é crucial 
para colocar em prática uma 
verdadeira política de bem-es-
tar animal, assente no trata-
mento condigno dos animais 
abandonados. Além disso, está 
previsto que a autarquia avance, 
em paralelo, com campanhas de 
sensibilização para a adoção de 

animas abandonados, bem como 
de esterilização.   

Num terreno municipal com 
mais de nove mil metros qua-
drados, estão a nascer dois edi-
fícios. O do canil será composto 
por 20 boxes com área interior e 
área exterior coberta, duas bo-
xes para animais em quarentena, 
duas boxes para animais perigo-
sos, dois pátios para recreio, sala 
de armazenamento de alimentos 
e sala de preparação de alimen-
tos. No segundo edifício ficarão 
localizadas as salas de consulta 
veterinária, de tratamento e ci-
rurgia, bem como seis boxes e 
áreas de recreio para gatos. 

O Canil e Gatil Municipal co-
meçou a ser construído em julho 

e envolve um investimento na 
ordem dos 700 mil euros. Pa-
ra além do espaço para os ani-
mais, no edifício vão funcionar 
as dependências de apoio co-
mo vestiários/instalações sani-
tárias para funcionários e zonas 
administrativas. 

Era uma obra esperada há vários anos que, 
agora, começa a ser uma realidade. As obras 
de requalificação do nó do Barreiro arranca-
ram em agosto do ano passado, cumprindo um 
compromisso assumido pelo presidente da Câ-
mara de Santo Tirso, Joaquim Couto. Um inves-
timento de cerca de um milhão de euros que vai 
resolver os constrangimentos de trânsito nas 
estradas Nacional 105 e Municipal 209.

As obras em curso contemplam ainda inter-
venções na Rua do Espírito Santo e no cruza-
mento da Casa do Povo, onde será criado o 
futuro acesso ao Centro Escolar, que engloba 
a Escola da Ponte a Escola de S. Tomé de Ne-
grelos. O projeto prevê, também, a requalifica-
ção dos arruamentos e a intervenção ao nível 
da zona de circulação pedonal, rede de drena-
gens pluviais e iluminação.

“Trata-se de um projeto estruturante para o 
Município de Santo Tirso, uma vez que esta obra 
vai, finalmente, solucionar um constrangimento 
de trânsito grave. Esta é uma obra há muito rei-
vindicada pela população de S. Tomé de Negre-
los, mas que vai trazer grandes benefícios a todo 
o concelho”, sublinha Joaquim Couto.

Um estudo de tráfego do gabinete projetis-
ta executado indicou a passagem de cerca de 
1841 veículos por hora no período da manhã e 
1895 carros por hora, no período da tarde. Por 
isso, apontou o autarca, “estamos a falar de um 
via com um grande tráfego automóvel que ne-
cessitava de uma intervenção estrutural”. 

Com as obras a decorrer, é expectável que a 
requalificação do nó do Barreiro esteja concluída 
antes do final do primeiro semestre deste ano.

Canil e Gatil está em construção

Nó do Barreiro 
avança

Canil e Gatil 
Municipal em 
construção

FAZER
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O projeto da Área Metropolitana do Porto 
“Futuro: 100 mil árvores” foi o grande ven-
cedor na categoria de “Sustentabilidade” dos 
prémios “O Norte Somos Nós”, dinamizados 
pela Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte (CCDR), juntamente 
com o Jornal de Notícias. Parceiro do projeto, 
Santo Tirso volta assim a dar cartas na área 
ambiental, com as diferentes atividades desen-
volvidas neste âmbito e mais de 6700 árvores 
plantadas até agora. 

“Orgulhamo-nos de fazer parte deste pro-
jeto, que com muito mérito foi premiado com 
este galardão. Neste âmbito, e enquanto Mu-
nicípio parceiro, temos desenvolvido iniciati-
vas que visam atuar na área da educação para 
um futuro mais sustentável. O papel das autar-
quias na educação ambiental é fundamental”, 
diz Joaquim Couto.

A decorrer desde 2011, o projeto “FUTU-
RO: 100 mil árvores” tem o desígnio de reflo-
restar cerca de 100 hectares de áreas ardidas, 
livres ou que necessitam de reabilitação na 
Área Metropolitana do Porto (AMP). Só em 
Santo Tirso, graças a atividades desenvolvi-
das pelo Município, já foram plantadas mais 
de 6700 árvores no Monte Padrão, freguesia 
de Monte Córdova.

Neste âmbito, e em conjunto com a rede 
de escolas do concelho, o Município de Santo 
Tirso tem ainda desenvolvido um conjunto de 
ações de plantação e manutenção da área re-
florestada do concelho, criação de viveiros de 
plantas nativas e valorização do espaço ver-
de escolar.

Reduzir, reutilizar e reci-
clar. Os três “R” foram o 
mote da campanha de-
senvolvida pela Câmara 

Municipal de Santo Tirso para 
chamar a atenção para a neces-
sidade de adotar comportamen-
tos mais “verdes” e amigos do 
ambiente.  

No âmbito da Semana Euro-
peia da Redução de Resíduos, 
que se comemorou de 18 a 26 
de novembro, a autarquia pro-
moveu, junto das escolas do 
concelho e do público em ge-
ral, várias ações de sensibiliza-
ção ambiental. Um dos focos 
foi a necessidade de reutilizar 
e reduzir o consumo de plásti-
co, com a distribuição de sacos 
reutilizáveis. “Estas campanhas 
são muito importantes, porque 
é uma forma muito direta de fa-
zer chegar a informação às pes-
soas”, defendeu a vereadora do 
Ambiente, Ana Maria Ferreira, 

ao participar numa das ações 
da campanha, realizada na feira 
semanal de Vila das Aves.

A autarca lembrou, por exem-
plo, que a Câmara de Santo Tir-
so disponibiliza um serviço de 
recolha dos chamados monstros 
domésticos, de forma gratuita. 
Nos últimos quatro anos, reve-
lou, “foram recolhidos cerca de 

meia tonelada de resíduos de 
grandes dimensões”. “Basta li-
gar para os serviços da autar-
quia e agendar o dia e a hora de 
recolha, pelo que não há qual-
quer justificação para o aban-
dono destes materiais junto às 
estradas”, argumentou.

Para Ana Maria Ferreira, “as 
preocupações ambientais de-
vem estar presentes nos atos 
diários”, nas mais variadas ta-
refas. “Há situações que nos 
passam despercebidas e que 
se ganharmos consciência am-
biental, poderemos agir de ou-
tra forma”, aponta. 

A par da população, a campa-
nha da Câmara de Santo Tirso 
envolveu escolas do concelho 
que se associaram a esta semana 
“verde” assumindo um compro-
misso de criar um mini-ecoponto 
amarelo, como forma de se com-
prometerem a reciclar as emba-
lagens de plástico e metal.

Campanha de sensibilização junto da população

6700  
ÁRVORES  

PLANTADAS NO MONTE 
PADRÃO

“QUEREMOS 
QUE A 
POPULAÇÃO 
ESTEJA 
INFORMADA”

Comunidade 
sensibilizada
para reduzir 
resíduos 

Projeto  
“Futuro: 100mil 

árvores” 
premiado com 

galardão  
“O Norte  

somos nós”

CUIDAR
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A CAID – Cooperativa de Apoio 
à Integração do Deficiente é uma 
das instituições de referência do 
Município de Santo Tirso e aca-
ba de ser distinguida pelo Instituto 
de Emprego e Formação Profissio-
nal como “Entidade Empregado-
ra Inclusiva”. Um reconhecimento 
que visa impulsionar práticas de 
gestão que garantam maior igual-
dade no acesso, manutenção e 

progressão na carreira das pessoas 
com deficiência.

Alberto Costa, vice-presidente da 
Câmara de Santo Tirso e presiden-
te da direção da CAID, mostrou-se 
orgulhoso com a distinção que, diz, 
“reflete o esforço que tem sido feito 
pela instituição em integrar os uten-
tes no mercado de trabalho”. 

Neste momento, “estamos a ga-
rantir experiências em contexto real 

Experimentar, aprender e par-
tilhar. Estes são os concei-
tos do projeto “Santo Tirso 
Aprende+”, que começou 

a ser implementado pela Câmara 
Municipal nas escolas do 1º Ciclo 
do concelho. Os objetivos passam 
por prevenir e reduzir o abandono 
escolar precoce e diminuir o insu-
cesso escolar, promovendo a igual-
dade de acesso a uma educação de 
qualidade. 

Um programa interativo, com re-
curso às tecnologias de informa-
ção, capaz de estimular o processo 
educativo. Esta é a base do projeto 
“Santo Tirso Aprende+”. Através de 
um computador ou tablet, a crian-
ça tem acesso a uma app [http://
lusoinfo.com/apps], na qual existem 
centenas de atividades multimédia, 
interativas e dinâmicas, para serem 
utilizadas na escola e em casa.

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Joaquim 
Couto, esta é uma ferramenta de 
qualidade, uma vez que vai propor-
cionar às crianças “aprender ao seu 

de trabalho. Criámos as nossas pró-
prias bolsas de serviços, com os nos-
sos utentes, na área do catering e 
da jardinagem, que têm tido muito 
sucesso”, explicou o autarca, acres-
centando que o título de “Entida-
de Empregadora Inclusiva” é ainda o 
reconhecimento “da aposta que tem 
sido feita pela CAID na profissiona-
lização de jovens com deficiência”. 

A marca Entidade Empregadora 

Inclusiva é atribuída por um júri, 
constituído por representantes das 
associações empresariais, organiza-
ções da economia social, e outras 
entidades que apoiam pessoas com 
deficiência. De um total de 99 can-
didaturas, apenas 11 instituições re-
ceberam a distinção.

Durante a cerimónia de entrega 
dos prémios, que decorreu no Palá-
cio Thalia, em Lisboa, o presidente 
da direção da CAID, Alberto Costa, 
considerou que este é um reconhe-
cimento muito importante para to-
dos os que trabalham na instituição.

“É um enorme orgulho estar aqui 
hoje, em nome de todos os que fa-
zem parte da CAID, a receber es-
ta distinção. Todos os prémios são, 
naturalmente, bons, mas este é es-
pecial porque vem reconhecer uma 
causa pela qual nos temos batido 
desde sempre, a integração” referiu. 

As entidades distinguidas podem 
usar a marca Entidade Empregadora 
Inclusiva durante dois anos.

ritmo e, essencialmente, de uma 
forma criativa”. Estamos a trabalhar, 
acrescentou, “para uma meta de ze-
ro insucesso, em sintonia com as ins-
truções da Estratégia Europa 2020.

O novo programa, que começou 
a ser implementado no final do mês 

de janeiro em todas as escolas do 
1º ciclo do Município, contemplou a 
aquisição de 270 tablets e envolve 
um investimento de 300 mil euros, 
num projeto financiado pelo Progra-
ma Operacional Norte 2020. 

A par da tecnologia, o projeto 

“Santo Tirso Aprende+” envolve 
equipas multidisciplinares, compos-
tas por psicólogos e professores, 
que irão fazer o acompanhamento 
de alunos com problemas de apren-
dizagem, muitos dos quais associa-
dos a disfunções familiares.

Novo programa Santo Tirso Aprende+ arrancou

Serviço de catering da CAID é um sucesso

CAID é entidade empregadora inclusiva

Santo Tirso combate  
abandono escolar
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Dias 17 e 18 de fevereiro, a 
Câmara Municipal e o Nú-
cleo Associativo de Santo 
Tirso – NAST promovem 

a 4ª edição do STUT – Santo Thyr-
so Ultra Trilhos. 

Num conceito abrangente, o STUT 
irá juntar crianças e jovens e quatro 
percursos, com distâncias diferen-
tes, abarcando todos os que gostam 
da modalidade. A prova de corrida 
de montanha desenvolve-se pelos 
concelhos de Santo Tirso e Paços 
de Ferreira.

Dia 17, terá lugar o Santo Tirso 
Trail Kids, no Parque Urbano Sara 
Moreira. A prova tem como objetivo 
proporcionar aos mais jovens o pri-
meiro contacto com a modalidade, 
adquirindo hábitos de vida saudá-
veis com a prática do desporto. Te-
rão lugar provas de 500 metros (dos 
5 aos 7 anos); 1000 metros (dos 8 
aos 10 anos); 1500 metros (dos 11 
aos 13 anos) e 2000 metros (dos 14 
aos 16 anos).

O Ultra Trilho, prova rainha, 
tem lugar no dia 18, com partida e 
chegada do Pavilhão Municipal de 
Santo Tirso pelas 08h00. A prova 
destina-se a atletas experientes que 
procuram a vertente competição, 
encarada com um desafio ao limi-
te do corpo humano, com desafios 
constantes ao longo do percurso.

Esta prova circular terá uma dis-
tância de 53 km e aproximadamente 

2700 metros de desnível positi-
vo, procurando percorrer as zonas 
emblemáticas do nosso concelho, 
dando a conhecer as melhores pai-
sagens que temos. 

Monte da Nossa Senhora da 
Assunção, Carvalhal de Valinhas, 

Quedas da Fervença, Monte do Pi-
lar, Monte Córdova, Monte Padrão 
são alguns dos locais integrantes do 
percurso.

No mesmo dia, terão ainda lugar 
um Trail Longo, com 28km; um Trail 
Curto, de 17km, para atletas menos 

experientes ou que se pretendam 
iniciar na atividade; e uma Caminha-
da de 10km, sem fins competitivos e 
com cariz solidário.

As inscrições para o STUT podem 
ser feitas até dia 08 de fevereiro, no 
site Lap2Go, em www.lap2go.com.

Foram mais de 1500 os atletas 
que participaram na 20ª edição da 
Corrida São Silvestre de Santo Tir-
so, no passado dia 6 de dezembro. 
A iniciativa, promovida pela Câmara 
Municipal em parceria com o CAST 
– Centro de Atletismo de Santo Tir-
so, tem já cerca de 20 anos.

“Esta é uma prova que já faz 
parte do calendário desportivo na-
cional e que se consagrou no pano-
rama desportivo regional. É muito 
bom perceber que a comunidade se 
envolve. Temos mais de 1500 atle-
tas a dar vida às ruas da cidade e a 
reconfirmar a motivação desportiva 

que carateriza este concelho”, de-
clarou Joaquim Couto.

Miguel Borges, do Sport Lisboa e 
Benfica e Marta Martins do SC Bra-
ga foram os grandes vencedores da 
principal prova, com percurso de 10 
quilómetros. 

Para além desta prova houve ain-
da uma corrida destinada aos mais 
jovens e a já tradicional Caminhada 
de Pais Natal, de cinco quilómetros, 
com entrega de um bem alimentar 
pelos participantes, a reverter para 
as famílias carenciadas do concelho.

A atleta natural do concelho, Sara 
Moreira, foi a madrinha da iniciativa.

A natureza de Santo Tirso em destaque no STUT

S. Silvestre de Santo Tirso

Santo Tirso Ultra Trilhos 
em fevereiro

Mais de 1500 atletas 
correram a São Silvestre

18 JORNAL MUNICIPAL • EDIÇÃO #01

MEXER



19 JORNAL MUNICIPAL • JANEIRO 2018 

São muitos os encantos 
paisagísticos que Santo 
Tirso tem para oferecer. 
A pensar nisso, e durante 

todo o ano, a Câmara Municipal 
promove diferentes caminha-
das, integradas no Programa de 
Percursos Pedestres da respon-
sabilidade da autarquia. Dinami-
zar a prática da atividade física 
e incentivar os munícipes a há-
bitos de vida saudável continua 
a ser uma das grandes apostas 
do Município.

Santo Tirso conta com oito 
percursos pedestres qualifica-
dos, que promovem aliciantes 
caminhadas pelo património 
ecológico do concelho, numa 
interessante descoberta pela 
biodiversidade. Para 2018, os 

convites à aventura são muitos.
A dar as boas-vindas à no-

va estação chega a Caminhada 
de Primavera, a 24 de março. O 
percurso a realizar será o PR8 
ST–Histórico Pré-Industrial, com 
passagem pelo Carvalhal de Va-
linhas, Pereiras e Monte Padrão. 
Com grau de dificuldade médio, 
o trajeto tem distância de 7,8 
quilómetros.

Para assinalar a data do 25 de 
Abril, a Câmara Municipal pro-
move a Caminhada da Liber-
dade. São Tomé de Negrelos e 
Roriz são as freguesias de pas-
sagem no Percurso PR5 ST – 
Moinhos de Fojo, trajeto de 6,8 
quilómetros, com grau de difi-
culdade médio.

Onze quilómetros é a distância 

da Caminhada do Maio, que 
acontece no dia 19 desse mês. 
A zona do Vale do Leça é pri-
vilegiada neste percurso de di-
ficuldade moderada, onde a 
descoberta ambiental atinge o 
seu expoente máximo.

E em época de romaria no con-
celho, chega a Caminhada de São 
Bento, dia 7 de julho, com um 
percurso anualmente variável.

A Caminhada Outonal é a últi-
ma promovida pela autarquia ao 
longo do ano, e realizar-se-á no 
mês de outubro. 

As caminhadas têm partici-
pação gratuita, com inscrição 
obrigatória. Informações mais 
detalhadas podem ser consulta-
das, ao longo de todo o ano, em  
www.cm-stirso.pt.

BREVE
JOÃO CORREIA COM 
PARTICIPAÇÃO DE ÊXITO 
NOS JOGOS MUNDIAIS

O atleta natural 
do concelho, João 
Correia, alcançou o 
3º lugar da geral e 
1º lugar na sua clas-
se, naquela que foi 
a sua primeira par-
ticipação nos Jogos 
Mundiais da Federa-
ção Internacional do 

Desporto Adaptado e Cadeira de Rodas. 
As provas decorreram em Vila Real de 
Santo António, no início de dezembro.

João Correia foi ainda considerado o 
atleta do ano, pela sua força e determi-
nação na promoção do desporto adapta-
do em Portugal.

O Pavilhão Municipal de Santo Tirso foi o 
tatami para a 24ª edição do Torneio Interna-
cional de Karaté e 1ª Liga Olímpica, nos pas-
sados dias 13 e 14 de janeiro. Mais de 1000 
atletas participaram nesta iniciativa, organi-
zada pelo Karaté Shotokan de Vila das Aves 
– Associação Desportiva e Cultural, com o 
apoio da Câmara Municipal. 

Reunidos estiveram os melhores atletas eu-
ropeus, desde os escalões de formação ao es-
calão sénior. Este ano, a grande novidade foi 
a realização de uma nova prova, a Liga Olím-
pica, promovida pela Federação Nacional de 
Karaté – Portugal, onde participam os melho-
res atletas portugueses nas categorias de ca-
detes, juniores e seniores. 

Este foi também o 16º Torneio Internacional e 
o 5º Torneio João Salgado, que transformou San-
to Tirso, durante dois dias, na capital do karaté.

Rota de Percursos Pedestres atrai muitos participantes

Caminhadas 

todo o ano
Mais de 1000 
atletas no 
24º Torneio 
Internacional 
de Karaté

MEXER



PARA UMA MAIOR PROXIMIDADE COM A POPULAÇÃO,  
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO TEM VINDO  
A APOSTAR NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO NAS REDES 
SOCIAIS, DESDE O FACEBOOK, AO YOUTUBE, ATÉ À MAIOR 
REDE SOCIAL DE FOTOGRAFIAS: O INSTAGRAM. 
AGORA, NÃO TEM COMO DIZER QUE NÃO SABE O QUE 
ANDAMOS A FAZER E A PLANEAR PARA SANTO TIRSO. 

SIGA-NOS E FAÇA-NOS CHEGAR AS SUAS SUGESTÕES.

O município  
de Santo Tirso  
está presente 
nas redes sociais
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de Escultura Contemporânea é 
já uma referência no panorama 
artístico internacional.

“Sempre defendi que uma das 
marcas de Santo Tirso deveria 
passar pela projeção do Museu 
Internacional de Escultura Con-
temporânea. Felizmente, estive 
na sua génese, em 1990 e, mais 
recentemente, na criação da 
sua sede, projeto da coautoria 
destes dois notáveis arquitetos. 
O reconhecimento chega atra-
vés deste e de outros prémios, 
mas, sobretudo, dos milhares 
de pessoas dos quatro cantos 
do mundo que visitam este es-
paço”, enfatizou o autarca

O Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea e o 
Museu Municipal Abade Pe-
drosa estiveram entre 87 pro-
jetos candidatos, selecionados 
pelo júri entre os mais de 900 
apresentados pelos sete países 
europeus participantes: Fran-
ça, Itália, Espanha, Bélgica, Re-
pública Checa, Eslováquia e 
Portugal.

Um dos maiores prémios 
de arquitetura do mun-
do foi atribuído a Santo 

Tirso. Em causa, a obra de Siza 
Vieira e de Souto de Moura no 
Museu Internacional de Escul-
tura Contemporânea e Museu 
Abade Pedrosa, distinguidos 
com o Grande Prémio Nacio-
nal de Arquitetura, na terceira 

edição do “BigMat ‘17” – Inter-
nacional Architecture Award.

“Este é um reconhecimento 
internacional que visa distin-
guir a excelência arquitetónica. 
É, por isso, um enorme pres-
tígio para Santo Tirso”, con-
gratulou-se Joaquim Couto, 
presidente da Câmara, realçan-
do que o Museu Internacional 

BREVE
MIEC CELEBRA  
O CENTENÁRIO  
DE JÚLIO RESENDE
Como forma de comemorar os 100 anos 
do nascimento do pintor Júlio Resende, 
a Lugar do Desenho – Fundação Júlio 
Resende traz a Santo Tirso a exposição 
“O Tempo e as Formas – Júlio Resende 
Anos 50”, patente no Museu Internacio-
nal de Escultura Contemporânea até dia 
24 de fevereiro.

Natural do Porto, Júlio Resende é au-
tor de uma obra de pintura vastíssima, 
desenvolvida entre os anos 30 do século 
XX e a primeira década do século XXI. 

As obras selecionadas são represen-
tativas da dinâmica da produção artísti-
ca nacional nas décadas de cinquenta e 
sessenta do século passado, um período 
de transição de grande relevância para a 
produção artística contemporânea.

De 9 de fevereiro a 8 de abril, o Museu In-
ternacional de Escultura Contemporânea re-
cebe uma exposição inédita de Ernesto Knorr. 
“Dinâmicas de Encontro” integra 15 escultu-
ras, com peças produzidas exclusivamente pa-
ra a exposição em Santo Tirso, para além de 
maquetas e desenhos.

Com uma linguagem escultórica muito pes-
soal, definida pelo equilíbrio, tensão, movi-
mento e contraste, o extenso trajeto artístico 
de Ernesto Knorr conta com uma enorme 
quantidade de esculturas públicas. 

Na sua obra, o escultor utiliza essencial-
mente o aço corte, e madeira em menor per-
centagem, acoplando formas geométricas 
elementares para configurar estruturas mais 
complexas, de caráter abstrato e construti-
vista, em que a combinação de elementos 
simples permite criar jogos de tensões mui-
to sugestivos.

A inauguração terá lugar dia 9 de feverei-
ro, pelas 19h00.

Atribuído um dos maiores prémios de arquitetura do mundo

A SABER...
A entrada do edifício que serve de sede ao MIEC, permi-
te aceder aos dois Museus, com um serviço de atendimento 
único. Este espaço interpretativo, dotado de bibliografia e 
recursos tecnológicos, permite, por exemplo, que o visitante 
passe a poder ir junto de uma das 54 esculturas dispersas 
pela cidade, com auriculares, para fruir a peça e ao mesmo 
tempo ouvir uma explicação sobre a sua história e autor.
Já o Museu Municipal Abade Pedrosa, instalado na atinga 
hospedaria do Mosteiro de São Bento, classificado como 
Monumento Nacional, é constituído essencialmente por 
objetos arqueológicos, provenientes de várias estações ar-
queológicas, cujo horizonte cronológico se estende desde 
o Paleolítico à Contemporaneidade, compreendendo arte-
factos de diferente natureza- materiais líticos, cerâmica, 
moedas, objetos em ferro e bronze, vidro e epígrafes.

MUSEUS DE SANTO TIRSO

Reconhecimento 
Internacional

Nova exposição  
do MIEC com
Ernesto Knorr
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Dez, 9, 8… 3, 2, 1. Bem-vindo 2018! A contagem 
decrescente foi feita a várias vozes, na Praça 25 
de Abril, onde decorreu a festa organizada pela 
Câmara Municipal de Santo Tirso. Foi mais uma 
das novidades do final de 2017, dado que a au-
tarquia transferiu a tradicional festa da passagem 
de ano da Fábrica de Santo Thyrso para uma das 
praças centrais da cidade. 
Uma opção que segue a tendência de outros mu-
nicípios, levando as pessoas para a rua e ten-
tando abarcar diversos tipos de públicos, desde 
os mais novos, aos mais velhos, numa aproxima-
ção, também, a uma das zonas de maior anima-
ção noturna na cidade, o Largo Coronel Baptista 
Coelho. 
O S. Pedro ajudou, e a Praça 25 de Abril encheu-
-se de pessoas de todas as freguesias do conce-
lho, para ver e ouvir o grupo musical “Stakato”, 
bem como brindar a chegada do novo ano com 
um bonito fogo de artifício. A Câmara ofereceu, 
ainda, bolo-rei e espumante, e mais umas horas 
de música, ao som de DJ.

Um comboio mágico, 
uma rampa de sno-
wtubbing que, com 
a ajuda de boias, pôs 

miúdos e graúdos a deslizar ao 
longo do relvado, uma mini ro-
da ecológica para algumas vol-
tas ou uma mini disco, porque 
toda a gente gosta de dançar. 
E, claro, porque não poderia 
faltar, a famosa Casa do Pai 
Natal, sempre de portas aber-
tas a quem quisesse entrar.

O Parque Ribeiro do Ma-
tadouro transformou-se nu-
ma verdadeira aldeia de natal. 

Com música, espetáculos, ati-
vidades que, entre 16 e 30 de 
dezembro, fizeram a delícia de 
miúdos e graúdos. “Isto está 
lindo. Nunca tinha vindo a es-
te parque e é, realmente, muito 
bonito”, ouvia-se, na conversa 
de adultos, enquanto as crian-
ças saltavam e pulavam nos in-
sufláveis, ou se aventuravam 
nas estruturas de madeira im-
plantadas por entre a vegeta-
ção do parque, na atividade do 
arvorismo. 

Depois de quatro edições na 
Praça 25 de Abril, a Câmara de 

Santo Tirso “levou” o Natal pa-
ra o Parque Ribeiro do Mata-
douro, considerando que o 
espaço se adequa mais a este 
tipo de iniciativas. E para além 
da população de Santo Tirso, 
o Natal no Parque recebeu vá-
rios grupos escolares de diver-
sos municípios da região Norte. 

Uma iniciativa que conven-
ceu e que se pretende que 
cresça nos próximos anos, 
transformando o premiado 
Parque Ribeiro do Matadou-
ro num espaço capaz de atrair 
milhares de visitantes.

Natal no Parque muito concorrido

Passagem de Ano na Praça 25 de Abril

Boas vindas  
a 2018
ao ar livre 

Natal no Parque 
conquistou 
toda a Família
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A primavera está quase a chegar (pelo 
menos estamos a aguardar que che-
gue). Mas, Santo Tirso vai começar 
a celebrar as camélias já no próximo 

dia 10 de fevereiro e até dia 18. Os “Dias da 
Camélia” prometem trazer cor e elegância a 
um evento organizado pela Câmara Municipal 
na Fábrica de Santo Thyrso. 

Colecionadores, produtores ou, simples-
mente, entusiastas desta flor. O “Dias da Ca-
mélia” em Santo Tirso pretende ser a «grande 
festa da camélia», convidando a conhecer as 
diferentes espécies desta flor de inverno, 
originária da Ásia, no início do século XIX, 

também conhecida como “rosa do Japão”. 
Aliado à exposição e ao concurso que irão 

decorrer na Fábrica de Santo Thyrso, o “Dia 
das Camélias” promoverá outras iniciativas, 
nomeadamente campanhas de charme junto 
de diferentes públicos tendo em vista sessões 
de convívio à volta de histórias sobre a ca-
mélia. Para isso, serão envolvidas várias ins-
tituições, associações, escolas e floristas do 
concelho. O evento contará ainda com ateliês 
e desafios criativos. 

Com iniciativas a decorrer entre 10 e 18 de 
fevereiro, a entrada é livre e está aberta ao 
público em geral.

CORES DE ÁFRICA  
NO CENTRO CULTURAL 
MUNICIPAL DE  
VILA DAS AVES

Até 24 de fevereiro, o Centro Cultural Muni-
cipal de Vila das Aves acolhe a exposição “Áfri-
ca Minha”, da pintora Leonor Sousa. Através de 
óleo, acrílico, e muitas vezes usando as pró-
prias mãos como instrumento, a pintora tra-
duz na sua obra um conjunto de cheiros, cores 
e sons que despertam os sentidos, com téc-
nicas que vão desde o figurativo ao abstrato, 
não recusando ou limitando a inovação nem o 
experimentalismo. 

 “África, conjunto de cheiros, cores e sons 
que despertam os sentidos, não deixando in-
diferente quem por lá passa”. É assim que a 
pintora Leonor Sousa define o continente que 
serve de tema à exposição “África Minha”. No 
seu currículo conta já com várias exposições, 
algumas individuais, outras coletivas, tanto em 
Portugal como a nível internacional, nomeada-
mente França, Itália, Suíça, Espanha e Brasil. A 
entrada é gratuita, aberta ao público em geral.

BREVES
CONCERTO ENSEMBLE  
SANTA CRISTINA

O erudito e o popular estiveram lado a lado 
no Concerto de Ano Novo promovido pela Câ-
mara, a 12 de janeiro, na Biblioteca Municipal 
de Santo Tirso. 

O espetáculo “Marchas de Danças ao Ano 
Novo” contou com a atuação do Ensemble de 
Violoncelos de Santa Cristina, sob direção mu-
sical de David Cruz, e dos Gaiteiros da Ponte 
Velha. Durante o espetáculo, com casa cheia, 
foram apresentadas obras de compositores co-
mo Manuel de Falla e Prokofiev, e temas tradi-
cionais como “Beijai o Menino” e a cantiga de 
reis “São José”.

As melhores camélias em exposição

Exposição 
de Camélias 
antecipa  
chegada
da Primavera
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