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Viver Santo Tirso

Nos próximos três anos, Santo Tirso vai ser alvo de
um projecto de regeneração urbana que pretende trans-
formar o modo de encarar o dia-a-dia no concelho. A
Câmara lançou as bases do programa e a Direcção
Regional da Educação do Norte, a Escola Profissional
Agrícola Conde S. Bento, a Fundação Santo Tyrso e a
Associação Recreativa da Torre aceitaram o desafio
de revolucionar as margens do Ave. Prevê-se que a
intervenção transforme 251 hectares ao longo de 3,5
quilómetros de frente ribeirinha, num investimento de
dez milhões de euros. Santa Cristina e São Miguel do
Couto, Santo Tirso, Burgães, Sequeirô, Lama, Palmei-
ra e Areias são as freguesias envolvidas.

Percurso pedonal, uma “antiga intenção”

A primeira obra a sair do papel vai ser o percurso
pedonal que ligará o Parque Urbano da Rabada ao
coração da cidade. As margens do Ave vão ser re-
qualificadas e em toda a sua extensão vai ser pos-
sível passear, correr ou andar de bicicleta. De acor-
do com o presidente da Câmara de Santo Tirso,
Castro Fernandes, “a PRU integra ideias novas e
outras com alguns anos, decorrentes sobretudo do

Proporcionar um passeio tendo como pano de fundo o Rio Ave, já
despoluído, e dotar o concelho de um conjunto de novos equipamentos são
os objectivos gerais da Parceria Para a Regeneração Urbana (PRU) que está,

agora, na agenda de trabalhos da Câmara de Santo Tirso. O projecto de
revitalização inclui uma componente cultural e desportiva que já pôs a

população “a mexer”.

Plano de Urbanização das Margens do Ave”. O per-
curso é umas das antigas intenções da autarquia.

Um quarteirão cultural

Mais do que uma intervenção meramente “estéti-
ca”, pretende-se uma obra cultural. “O programa de
financiamento obriga a que as componentes imateri-
ais sejam muito fortes”, explicou Castro Fernandes à
revista Viva. Neste sentido, vai ser construída uma
“nave cultural”, na antiga Fábrica do Teles, onde se
realizem concertos, festivais, performances de teatro
e dança, exposições e feiras.

No centro da cidade vão surgiu outros equipamen-
tos: um Centro de Interpretação Ambiental, no sequei-
ro da Escola Profissional Agrícola Conde S. Bento, um
laboratório de análise de água, um laboratório de aná-
lise microscópica e ainda uma biblioteca temática.

Fins-de-semana desportivos

No âmbito da PRU, o Parque Urbano da Rabada foi,
durante o mês de Agosto, palco do “Navegar através
da Inspiração do Ar” (NIA), um programa de activida-

des desportivas que conquistou os tirsenses. Segundo
Castro Fernandes, a adesão “foi total”. “O Parque é já
uma paragem obrigatória”, garantiu o autarca socia-
lista, acrescentando que as sessões matinais de ae-
rodance, tai-chi e step foram “um sucesso”.

Está também em funcionamento, até Junho de
2012, o Centro Municipal de Marcha e Corrida
(CMMC), que disponibiliza técnicos com formação
específica para o acompanhamento da actividade
física dos praticantes no Parque da Rabada.  
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