
p. 11

Concluídas obras 
na Estrada 
Municipal 510

p. 13

Pavimentações 
de ruas em terra 
continuam a avançar

Doze finalistas 
no Orçamento 
Participativo Jovem

p. 06 e 07

Município tem o maior 
investimento em esterilizações 
de animais de companhia

p. 04 e 05

p. 08 e 09

Avança Requalificação 
da Rua Ferreira de Lemos

santo
tirsoPROPRIEDADE

MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

JORNAL MUNICIPAL

EDIÇÃO Nº 29
JANEIRO 2021

DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

INFOMAIL



D esde a entrada em 
funções da equipa 
multidisciplinar do 
Município de San-
to Tirso que faz 
acompanhamento 

de casos de Covid-19 em vigi-
lância ativa no concelho que já 
foram acompanhadas mais de 
2300 pessoas. A funcionar no 
Edifício do Ambiente, a equipa 
é composta por nove funcio-
nários da autarquia e um cola-
borador da Unidade de Saúde 
Pública.

Ultrapassa os 11 500, o nú-
mero de chamadas que os fun-
cionários municipais, afetos à 
equipa multidisciplinar que 
acompanha telefonicamente, 
tanto os doentes diagnostica-
dos com Covid-19 no concelho 
como as pessoas que com eles 
mantiveram um contacto próxi-
mo, realizaram desde que a ini-
ciativa arrancou, em novembro 
passado. No total, já mais de 
2300 pessoas foram apoiadas. 

Atualmente estão em vigi-
lância ativa 352 pessoas, sendo 
que, em média, são realizados 
cinco contactos por utente.

À equipa cabe a vigilân-
cia ativa de casos de risco, a 
ligação com os contactos de 
proximidade com pessoas diag-
nosticadas com Covid- 19, de 
modo a garantir que também 
os contactos de risco cumprem 
o isolamento profilático. “Dia-
riamente, a Unidade de Saúde 
Pública disponibiliza a listagem 
de contactos a serem realiza-
dos pelos colaboradores que, 
depois, telefonicamente, infor-
mam sobre os cuidados a ter no 
isolamento, apoiam no agenda-
mento dos testes à Covid, mo-
nitorizam a situação clínica e 
auxiliam com todas as dúvidas 
que possam surgir ao nível de 
situação laboral, justificação de 
faltas, etc”, explica o presidente 

da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa.

 “Com o aumento significa-
tivo do número de pessoas in-
fetadas, a Unidade de Saúde 
Pública não tem recursos su-
ficientes para efetuar as cha-
madas de acompanhamento 
destes doentes e o Município 
quis, mais uma vez, ser parte 
da solução nestas situações 
seja através da cedência do es-
paço, seja disponibilizando no-
ve colaboradores para prestar 
apoio”, adianta o autarca. 

Os funcionários do Municí-
pio, que antes desempenha-

vam funções em várias divisões 
da Câmara Municipal, recebe-
ram formação e, para além 
de acompanhar os casos de 
Covid-19, sinalizam e dão se-
guimento a situações de agra-
vamento de condições de vida 
devido à pandemia. 

“Quando são detetadas 
questões relacionadas com a 
falta de apoio familiar, de ne-
cessidades de bens alimentares 
ou outras dificuldades, é feito 
um encaminhamento para a Di-
visão de Ação Social que pro-
cede ao acompanhamento das 
situações no terreno”, refere o 

autarca, sublinhando tratar-se 
de “casos residuais”.

A trabalhar de segun-
da a sexta-feira, das 09h00 
às 17h30, no edifício do Am-
biente da Câmara Municipal, a 
equipa é composta por cinco 
elementos em regime presen-
cial, quatro em regime de te-
letrabalho e um elemento da 
Unidade de Saúde Pública, em 
permanência.

“Queremos garantir que, 
também aqui, são cumpridas 
todas as normas e que es-
tá garantida a segurança das 
pessoas e este trabalho, em 

espelho, é a melhor solução 
neste período”, continua o 
autarca.  

O Município tem, desde o 
início da Pandemia, trabalhado 
em estreita colaboração com 
o ACES e respetiva Unidade 
de Saúde Publica. A constitui-
ção desta equipa vem comple-
mentar o trabalho já realizado, 
nas diversas áreas, por unida-
des constituídas por elementos 
da Autoridade de Saúde Local, 
do Serviço Municipal de Pro-
teção Civil, da Segurança So-
cial e das Forças e Serviços de 
Segurança.

Continuar a mudar Santo Tirso
A requalificação da rede viária municipal, bem como dos espaços públicos dos 

centros urbanos, tem sido um dos eixos prioritários da atuação do atual executivo 
desde 2013.

Em todo o concelho avançam intervenções que têm como principal objetivo 
melhorar a mobilidade e devolver o espaço público às pessoas.

Em boa hora, num voto de confiança para com os presidentes de junta, optei 
por descentralizar o investimento nas pavimentações de ruas em terra, que avan-
çaram de forma exemplar apesar dos constrangimentos do contexto de pandemia 
em que vivemos.

Em Santo Tirso, depois de terem sido intervencionadas as duas principais en-
tradas da cidade, o nó de Frádegas e a ligação entre o Juncal e a Praça Camilo 
Castelo Branco, avança agora a requalificação de uma das principais artérias, a 
Rua Ferreira de Lemos.

Na Estrada Municipal 510, está concluída a requalificação da ligação entre a 
Rotunda do Operário Têxtil e o Polidesportivo da Lama. 

Em Vila Nova do Campo está em marcha a beneficiação da rede viária que 
abrange o Caminho Municipal 1113 e passa pelas três extintas freguesias de São 
Martinho do Campo, São Mamede de Negrelos e São Salvador do Campo.

Em Vilarinho, a nova ligação do cemitério a Paradela, será, em breve, uma realidade. 
Está ainda a ganhar forma o novo acesso ao centro de São Tomé de Negrelos, 

com a beneficiação de toda a zona junto ao Centro Escolar.
As intervenções têm sido realizadas de acordo com as orientações do Plano 

de Mobilidade Urbana Sustentável, reorganizando os centros urbanos em prol dos 
peões e das bicicletas. 

O nosso plano de atuação em 2021 continuará a passar por aqui.
Vamos continuar a mudar Santo Tirso.

ALBERTO COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso

Número de chamadas realizadas ultrapassa as 11 500

FO
TO

 D
O 

MÊ
S

Funcionários municipais 
já acompanharam mais de 
2300 casos de Covid-19
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A Câmara Municipal 
de Santo Tirso vai 
avançar com a re-
qualificação da 
Rua Ferreira de Le-
mos. O projeto, no 

valor de 1,3 milhões de euros, 
foi apresentado a 5 de janeiro 
e tem como objetivo transfor-
mar uma das mais importantes 
artérias, privilegiando a mobi-
lidade suave.

“É um projeto que surge na 
continuidade da requalificação 
da Praça Camilo Castelo Branco 
e que vai trazer uma profunda 
transformação numa das ruas 
mais povoadas da cidade“, ex-
plicou o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, destacando que 
a intervenção “faz parte da es-
tratégia que está a ser imple-
mentada no âmbito do plano 
de mobilidade sustentável do 
município, que pretende privi-
legiar os peões e as bicicletas”.

Assim, a Rua Ferreira de Le-
mos passará a contar com uma 
ciclovia dedicada em contra flu-
xo. “As bicicletas que circulam 
no mesmo sentido dos veículos 
partilham a faixa de rodagem, 
já as que circulam no sentido 
oposto terão uma faixa dedica-
da por questões de segurança”, 
detalhou Alberto Costa.

Outra das modificações 

passa pela alteração do senti-
do do trânsito em parte da rua. 
No segmento norte, o trânsi-
to continua de sentido único 
mas passa a ser orientado a 
partir do entroncamento com 
a Rua Encosta Nascente/ Rua 
Nova da Telheira para a Praça 
Camilo Castelo Branco. Passa, 
ainda, a ser possível a circula-
ção automóvel entre a Rua No-
va da Telheira e a Rua Encosta 

Nascente.
O autarca esclareceu que o 

objetivo é conferir maior dig-
nidade à Rua Ferreira de Le-
mos: “Queremos que deixe de 
ser uma rua de passagem e de 
saída da cidade e passe a ser 
uma rua pensada para as pes-
soas e para o comércio”.

Redefinição de zonas de es-
tacionamento e das áreas de 
circulação pedonal bem como 

a criação de pequenas áreas 
de jardim, com colocação de 
arborização ao longo de toda a 
rua, estão previstas na requa-
lificação. Será ainda colocado 
piso em betuminoso e execu-
tadas infraestruturas para re-
de de águas pluviais, elétrica 
e de telecomunicações.

A intervenção, que deverá 
arrancar no mês de fevereiro, 
está prevista decorrer em duas 

fases, a primeira, entre a Pra-
ça Camilo Castelo Branco e o 
entroncamento com a Rua En-
costa Nascente/Rua Nova da 
Telheira, terá a duração de qua-
tro meses. Já para a segunda 
fase, que contempla o restan-
te arruamento, o prazo previsto 
de execução é de oito meses.

O investimento da Câmara 
Municipal de Santo Tirso é de 
1,3 milhões de euros.

Presidente da Câmara apresentou publicamente o projeto

Projeto inclui a criação de ciclovia dedicada

Sentido do trânsito será parcialmente invertidoPassa a ser possível descer da Rua Nova da Telheira para a Rua Encosta NascenteIntervenção dá continuidade à requalificação da Praça Camilo Castelo Branco Investimento global é de 1,3 milhões de euros

Plano de mobilidade sustentável avança 
com beneficiação da Rua Ferreira de Lemos
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E ntre 28 de janeiro e 
11 de fevereiro estão 
abertas as votações 
da edição 2020 do 
Orçamento Participa-
tivo Jovem. No total, 

são doze os projetos finalistas.
Estão encontradas as doze 

propostas que passam à última 
fase do Orçamento Participati-

vo Jovem 2020. Numa edição 
que contou com a participação 
de 44 jovens, 25 finalistas, com 
idades compreendidas entre os 
16 e os 27 anos, vão concorrer 
pelos votos dos seus pares.

“Num ano atípico como 
2020, marcado pela pande-
mia, foi, sem dúvida, um de-
safio acrescido mobilizar os 

jovens para a participação 
neste projeto que ao longo do 
tempo tem dado importantes 
equipamentos ao concelho”, 
refere o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, salientando a im-
portância dos “jovens terem 
uma voz ativa na sociedade”.

A nível de áreas temáticas, 

“Espaço Público, Espaços Ver-
des, Pequenos Equipamentos 
e Mobiliário Urbano” é aque-
la que reúne maior número de 
propostas. A criação de um 
espaço de coworking, a cons-
trução de um parque infantil 
adaptado, uma “árvore tecnoló-
gica solar” estrutura que facili-
ta o acesso à internet e permite 

carregamentos de energia atra-
vés de USB, a requalificação de 
um parque de lazer e a cria-
ção de um parque aquático são 
os projetos que integram esta 
categoria.

Já na área da “Proteção Am-
biental e Energia” vão a concur-
so propostas para colocação 
de painéis fotovoltaicos nas 

escolas, oferta de cinzeiros 
de bolso e instalação de es-
truturas de recolha de beatas 
e chicletes.

No que diz respeito à “Pro-
teção Animal”, há dois projetos 
que envolvem a construção de 
parques caninos e ainda outro 
para a colocação de um con-
tentor para recolha de alimen-

tação animal.
Já no âmbito desportivo vai 

a concurso a construção de um 
campo de minigolfe.

As 12 propostas finalistas 
estarão disponíveis para vota-
ção, exclusivamente, na plata-
forma www.opjst.cm-stirso.pt, 
entre 28 de janeiro e as 12h00 
do dia 11 de fevereiro. Cada jo-

vem, entre os 12 e os 30 anos, 
residente, recenseado ou es-
tudante no concelho, pode-
rá votar uma única vez, tendo 
de, obrigatoriamente, escolher 
duas propostas diferentes.

Implementado pela Câmara 
Municipal de Santo Tirso em 
2014, foram vencedores do Or-
çamento Participativo Jovem os 

projetos espaço de street wor-
kout de Vila das Aves e espaço 
desportivo em Monte Córdova, 
colocação de relvado sintético, 
recuperação dos lavadouros de 
Monte Córdova, a construção 
da Praia Urbana, a criação de 
uma sala snoezelen e dinami-
zação de um programa de des-
porto adaptado, e a construção 

da Horta Urbana.
Tendo como objetivo reu-

nir opiniões e contributos da 
população jovem do concelho 
de forma a adaptar as políticas 
públicas municipais às necessi-
dades dos jovens, o Orçamen-
to Participativo Jovem tem um 
orçamento disponível de 120 
mil euros.

Vencedores de edições anteriores

Árvore Tecnológica Solar 
Maria Silva
Tiago Nunes

Campo de Minigolfe
Bruna Torralvo
Cátia Queirós
Maria João Vilar

Eco-cinzeiros
Juliana Pereira

Ecopontas e Papachicletes
Beatriz Gouveia
Bruna Fonseca
Catarina Valente

Espaço de Coworking
João Coelho 
Miguel Martins

Painéis Fotovoltaicos-escolas
Fernando Correia
Francisco Sá

Parque Aquático do Amieiro Galego
André Sampaio

Parque Canino do Vale do Ave
João Ferreira

Parque Cão-Vivência
Maria Santos
Mariana Costa

Parque de Lazer de Roriz
Ana Isabel Lima
André Silva
Helena Pereira
José Rodrigues
Marta Pareira
Rui Machado

Parque Infantil Adaptado
Catarina Costa

Ponto.Pata
Cláudia Oliveira

Projetos a votação
2020

2015   
Beatriz Carneiro 

e Vânia Cunha 
eram alunas do 

7º ano da Escola 
Básica da Agrela 

e Vale do Leça 
quando decidiram 

concorrer ao OPJ 
2015.O projeto 

que apresentaram 
garantiu a criação 

de uma Sala 
Snoezelen na Escola 
Básica e Secundária 

D. Dinis.

2016
   

Na edição de 2016, 
a proposta vencedora 

partiu de André 
Paiva, Paulo Ribeiro, 
Rafael Rocha e Tiago 

Gonçalves levou 
à criação de um 

dos espaços mais 
procurados do verão, a 

Praia Urbana.

2017
   
Luís Ribeiro avançou 
com a proposta 
vencedora de 2017 com 
o objetivo de restaurar 
onze lavadouros na 
freguesia de Monte 
Córdova.

2018   
O projeto de Diogo Martins, 
Francisca Lázaro e Romão 
Igreja foi o escolhido pelos 
jovens do concelho na edição 
de 2018. O novo campo de 
relva sintética da Escola 
Básica de Vila das Aves já 
está a nascer.

2019   
Em 2019, tendo em conta o 
investimento, houve lugar a dois 
projetos vencedores. Para Vila das 
Aves, Pedro Paraty e Rui Carvalho 
quiseram ver nascer um espaço 
de Street Workout. Já Rafael Leal e 
Luís Torres conseguiram garantir a 
criação e um parque desportivo em 
Monte Córdova.

2014
No primeiro ano 

do OPJ, Cristiana 
Gonçalves, Joana 

de Castro e Marta 
Ferreira foram 

as vencedoras e 
garantiram a criação 

de uma Horta Urbana 
na Fábrica de Santo 

Thyrso.

Votação decorre até 11 de fevereiro às 12h00 

Doze projetos finalistas do Orçamento Participativo Jovem
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N o total dos 150 mu-
nicípios do país 
que aderiram à 
campanha da Di-
reção Geral de 
Alimentação Ve-

terinária (DGAV) para a este-
rilização de animais em 2020, 
Santo Tirso é aquele que re-
gista o maior investimento. Ao 
todo, só no âmbito desta cam-
panha, foram esterilizados no 
Canil /Canil Municipal de Santo 
Tirso 423 animais.

Com a esterilização de 86 
gatos, 77 cães, 145 gatas e 115 
cadelas, Santo Tirso foi o mu-
nicípio com maior investimen-
to, num total de 12.696 euros, 
em castração de animais de 
companhia.

Em números absolutos, 
Santo Tirso foi o sexto com 

maior número de esteriliza-
ções, sendo que o maior in-
vestimento se prende com o 
facto de o município ter, si-
multaneamente, os números 
mais altos de cirurgias reali-
zadas a cadelas e a gatas, as 
mais complexas.

“Temos estado empenha-
dos, não só em promover po-
líticas ativas de adoção como 
também de controlo da popu-
lação animal do concelho”, re-
fere o presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa.

“Efetivamente se estivésse-
mos a trabalhar para o ranking 
podíamos ter números muito 
superiores se tivéssemos op-
tado por esterilizar mais ma-
chos em que as intervenções 
são muito mais simples e, con-

sequentemente, mais rápidas, 
mas a nossa intenção é a efe-
tividade da medida”, acrescen-
ta. O autarca acredita que em 
causa está também a saúde 
e o bem-estar dos animais já 
que “estas intervenções dimi-
nuem o risco de doenças como 
tumores mamários”.

Alberto Costa lembra que 
o Município tem tido “um pa-
pel ativo não só na esteriliza-
ção de animais abandonados 
que passam pelo canil, mas 
também na sensibilização da 
população para a importância 
de castrar os seus animais de 
companhia, garantindo-lhes 
uma maior esperança de vida”.

Todas as esterilizações fo-
ram realizadas pelo veteriná-
rio municipal no Canil / Gatil 
de Santo Tirso.

Desde 11 de janeiro, o Ca-
nil/Gatil Municipal de Santo 
Tirso passou a ter um horá-
rio alargado e, para além de 
encerrar mais tarde durante 
a semana e abrir ao domingo, 
as visitas para adoção podem, 
agora, ser feitas durante todo 
o horário de funcionamento.

O Canil/Gatil Municipal 
funciona, desde o início de 
janeiro, de segunda a sex-
ta-feira das 9h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17h30 e aos 
f ins de semana das 9h00 às 
12h30, deixando de haver ho-
rários exclusivos para visitas 
de adoção.

“Este alargamento é possí-
vel graças ao reforço dos re-
cursos humanos e é a prova 
do empenho da autarquia em 
promover a adoções de ani-
mais” explica o presidente da 
Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa.

“Não só prolongamos o ho-
rário diário, como vamos ain-
da abrir ao domingo para que 
seja mais fácil as famílias in-
teressadas agendarem as vi-
sitas”, detalha.

Desde a reabertura do Ca-
nil/Gatil Municipal, em maio, 
as visitas para adoção são fei-
tas apenas por marcação, atra-
vés dos telefones 252 856 292 
e do email santotirso@cm-stir-
so.pt, sendo obrigatório o uso 
de máscara e o respeito pelo 
distanciamento. 

Ao todo foram esterilizados 86 gatos, 77 cães, 145 gatas e 115 cadelas

Intervenções promovem saúde e bem-estar animal Investimento total foi de 12 696 euros Visitas para adoção passam a ser feitas durante todo o horário de funcionamento

Não só prolongamos 
o horário diário, 
como vamos ainda 
abrir ao domingo 
para que seja mais 
fácil as famílias 
interessadas 
agendarem as 
visitas 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Santo Tirso foi o município 
que mais investiu na 
castração de animais

Canil/ Gatil Municipal 
tem novo horário
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horário de visitas
seg a sex 
10h00 – 11h30
14h00 – 15h30

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

/canilmunicipalsantotirso

sáb 
10h30 – 12h00

E stá concluída a pavi-
mentação da Rua Dr. 
Eduardo Lima Carnei-
ro. Inserida no pla-
no de requalificação 
das vias municipais, 

a intervenção representa um 
investimento de cerca de 370 
mil euros.

Era apontada como uma 
necessidade para assegurar a 
segurança dos peões e auto-
mobilistas que, diariamente, 
percorrem os cerca de 1,6 qui-
lómetros da Rua Dr. Eduardo Li-
ma Carneiro, entre a Rotunda do 
Operário Têxtil e o Polidesporti-
vo da Lama e já está concluída.

Localizada na União de Fre-
guesias de Areias, Sequeirô, 
Lama e Palmeira, a Estrada Mu-
nicipal 510 foi alvo de uma re-
qualificação que para além de 
um novo pavimento, incluiu a 
reconstrução de muros de su-
porte, a construção de infraes-
truturas de drenagem de águas 
pluviais e a colocação de si-
nalização vertical e horizontal.

“Temos vindo a resolver 
alguns problemas de acessi-
bilidades que existem no con-
celho e este era mais um dos 

casos que exigia uma resolu-
ção célere, já que o desgaste 
do piso era grande”, sublinha o 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Alberto Costa, explican-

do que a intervenção se inse-
re “num plano mais alargado, 
que prevê 1,5 milhões de euros 
de investimento em caminhos 
e estradas municipais”.

O autarca sublinha, ainda o 
“papel dos presidentes de junta, 
com quem a Câmara Municipal 
mantém um diálogo constante, 
no sentido de priorizar interven-

ções e ir ao encontro das neces-
sidades da população”.

A requalificação da EM 510 
representou um investimento 
de cerca de 370 mil euros.

O presidente da Câmara 
Municipal de Santo Tirso, Al-
berto Costa, visitou no terre-
no o andamento dos trabalhos 
na Escola Básica da Lage, em 
Vilarinho, uma requalificação 
que vai beneficiar cerca de 120 
crianças do pré-escolar e pri-
meiro ciclo.

A intervenção que está a ser 
realizada assenta na recupera-
ção e modernização da escola, 
não só no que respeita à estru-
tura edificada mas também dos 
espaços exteriores. 

“É uma obra que está ago-
ra em fase de acabamentos. 
Muito em breve os alunos vão 
poder beneficiar de condições 
de excelência que contribui-

rão, certamente, para reforçar 
a ligação que têm à escola e 
incentivar a aprendizagem”, 
refere o presidente da Câma-

ra Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, que durante a 
visita se fez acompanhar pe-
lo presidente da Junta de Fre-

guesia de Vilarinho, Jorge Faria. 
O autarca salienta que o 

investimento na Educação é 
prioritário para a Câmara Mu-

nicipal por entender que é sem-
pre “uma aposta num futuro 
melhor”. 

As obras incluem a benefi-
ciação da zona de entrada da 
escola, com a aplicação de um 
coberto para melhor comodida-
de no acolhimento dos alunos 
e ainda a beneficiação dos es-
paços exteriores. Haverá lugar, 
não só para a requalificação do 
anfiteatro ao ar livre e do espa-
ço de jogos e recreio coletivo, 
como também para a constru-
ção de um polivalente.

A intervenção, no valor de 
cerca de 300 mil euros, abrange 
ainda pintura e a reformulação 
de tetos, pavimentos, ilumina-
ção e instalações sanitárias.

Requalificação do troço entre a rotunda do Operário Têxtil e o Polidesportivo da Lama representou um investimento de 370 mil euros

Intervenção resulta de um investimento da autarquia de 300 mil euros

Concluída intervenção 
na Estrada Municipal 510

Requalificação da Escola Básica da Lage em fase de conclusão
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N o âmbito do plano 
da autarquia para 
terminar com as 
ruas terras, em 
todo o concelho, 
estão concluídas 

seis intervenções em Monte 
Córdova e onze em Roriz. Fi-
nanciadas pela Câmara Munici-
pal, as obras foram realizadas 
pela junta de freguesia.

Assumida como uma das 
prioridades da Câmara Muni-
cipal, a requalificação da rede 
viária tem avançado por todo o 
concelho. O presidente da Câ-
mara Municipal de Santo Tirso, 
Alberto Costa, salienta ser com 
“satisfação e orgulho” que vê que 
os problemas das pessoas serem 
resolvidos e que as intervenções 
vão ao encontro “dos desígnios 
e necessidades dos munícipes”.

Também por isso, acredita 
que “a aposta nas juntas de 
freguesia para fazerem estas 
obras é claramente ganha”.

O autarca enaltece ainda o 
“importante papel dos presiden-
tes de junta no sucesso desta 
empreitada levada a cabo em 
todo o concelho”, realçando que 
as obras estão a ser realizadas 
“apesar das dificuldades acres-
cidas trazidas pela pandemia”.

“Acreditem que vamos con-
seguir resolver os problemas”, 
assume Alberto Costa, “vamos 
continuar a fazer levantamento 
das necessidades e a priorizar 
investimentos e esse é o cami-
nho”, continua.

O plano da Câmara Munici-
pal de Santo Tirso para acabar 
com as ruas em terra abrange 
todas as 14 freguesias do conce-
lho, num total de 20 quilómetros 
de extensão, estando concluída 
a intervenção em 96 ruas.

Em Monte Córdova, o inves-
timento ascende aos 160 mil 
euros, enquanto em Roriz che-
ga aos 180 mil euros.

Intervenções são financiadas pela câmara municipal de santo tirso 
Plano para terminar com 
ruas em terra continua 
em Roriz e Monte Córdova

Estão concluídas as 
pavimentações da Rua 
D. Fernando, Rua da 
Encosta, Rua Presa da 
Ribeira, a segunda fase 
da Rua Nossa Senhora da 
Assunção, um troço da Rua 
de Barreiros e a Travessa 
do Monte. Foram, ainda, 
iniciados os trabalhos na 
Rua da Liberdade.

Estão concluídas as obras 
na Travessa Nossa Senhora 
da Conceição, Travessa 
Seca da Costa, Rua das 
Agrinhas e Rua de Pidre, 
Rua Alto da Bandeira, 
Travessa Alto da Bandeira, 
Rua da Serrinha, Travessa 
S. Joãozinho, Rua dos 
Bragas (1ª fase), Rua Padre 
Luís Cabral (1ª fase) e 
Travessa Quinta de Além.

Seis ruas pavimentadas 
em Monte Córdova

Roriz tem 11 ruas 
requalificadas
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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
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A Câmara Munici-
pal de Santo Tir-
so tem mantido 
o seu apoio às 
escolas ao lon-
go das diversas 

fases da evolução da pande-
mia. Em articulação com os 
agrupamentos de escolas do 
concelho, o levantamento de 
necessidades tem sido essen-
cial para dar resposta aos prin-
cipais desafios educacionais e 
garantir que os alunos conti-
nuam a ter acesso a um ensi-
no de qualidade.

“A verdade é que os cons-
trangimentos que têm sido co-
locados a alunos, professores, 
encarregados de educação e a 
toda a comunidade educativa 
são reais e a Câmara Municipal 
tem tentado criar condições de 

equidade que permitam que 
todos possam ter condições 
de acesso ao ensino”, explica 
o presidente da Câmara, Al-
berto Costa, lembrando que 
este apoio tem sido contínuo 
e transversal.

200 COMPUTADORES, 
200 TABLETS E  
400 HOTSPOTS

Garantir o acesso às apren-
dizagens à distância tem si-
do um dos desafios colocados 
pela pandemia. Convicto de 
que “todos os alunos devem 
ser tratados por igual e ter 
os mesmos direitos e condi-
ções de acesso ao ensino”, o 
autarca tem desempenhado 

esforços para que as desigual-
dades sejam mais ameniza-
das. Nesse sentido, a Câmara 
Municipal manteve os equipa-
mentos tecnológicos cedidos 
em abril nas escolas. Assim, 
200 computadores, 200 ta-
blets e 400 hotspots estão 
disponíveis  para benefício 
dos alunos, tendo sido refor-
çada ativação da internet de 
alguns hotspots.

REFEIÇÕES 
GARANTIDAS AOS 
MAIS CARENCIADOS

Ciente de que a interrup-
ção letiva implica que algumas 
crianças fiquem sem acesso a 
refeições condignas, a Câmara 

Municipal de Santo Tirso ga-
rante o acesso a uma refeição 
takeaway a todos os alunos 
de Escalão A e B. Esta é uma 
forma a garantir o suprimento 
das necessidades nutricionais 
das crianças. Para ter acesso 
a este apoio, é apenas neces-
sário formalizar o pedido junto 
do agrupamento de escolas do 
respetivo educando.

ESCOLAS DE 
ACOLHIMENTO 
OFICIAL ABERTAS

Durante o período de en-
sino à distância, sete esco-
las do concelho continuam 
a funcionar para acolher os 
filhos de trabalhadores cuja 

mobilização ou prontidão pa-
ra o serviço não permite que 
prestem assistência aos fi-
lhos ou outros dependentes 
a cargo. A Escola Básica da 
Ponte, a Escola Profissional 
Agrícola Conde de São Bento, 
a Escola Secundária D. Afon-
so Henriques, a Escola Bási-
ca da Agrela e Vale do Leça, 
a Escola Básica e Secundária 
D. Dinis, a Escola Básica de 
São Martinho e a Escola Se-
cundária Tomaz Pelayo estão 
abertas para acolher também 
os alunos beneficiários de es-
calão A e B, caso as famílias 
o entendam, os alunos em ris-
co sinalizados pela CPCJ e os 
alunos para os quais a esco-
la considere que o ensino não 
presencial é ineficaz.

A Câmara Municipal 
de Santo Tirso lan-
çou o Portal “Edu-
ca Santo Tirso”, 
um Observatório 
Municipal virado 

para a Educação que irá per-
mitir a partilha de informa-
ção entre toda a comunidade 
educativa bem como a análi-
se de indicadores, resultados 
e boas práticas levadas a cabo 
no concelho.

No âmbito da estratégia mu-
nicipal de promoção do suces-
so escolar, a Câmara Municipal 
de Santo Tirso lançou o portal 
“Educa Santo Tirso”, que facili-
tará a comunicação entre toda 
a comunidade educativa.

“Em termos práticos, tra-
ta-se de um Observatório Mu-
nicipal da Educação que tem 
disponível toda a informação 
sobre os projetos, atividades e 
serviços disponibilizados pelo 
município na área da educa-

ção”, explica o presidente da 
Câmara, Alberto Costa.

Avançar no sentido de uma 
Educação mais inovadora e in-
clusiva é um dos objetivos da 
plataforma que, acredita o au-
tarca, “se tornou uma neces-
sidade mais evidente durante 
o ano de 2020 onde as plata-
formas digitais assumiram um 
papel de enorme relevo no dia-
-a-dia de pais, alunos, profes-
sores e toda a comunidade”.

Santo Tirso tem, ao longo 
dos anos, apostado na imple-
mentação de plataformas e 
recursos que explorem as po-
tencialidades do concelho e, 
na área da educação, a aposta 
passa, garante Alberto Costa, 
por “facilitar o acesso à infor-
mação, a diversos serviços e 
apoios socioeducativos e dis-
ponibilizar recursos educativos 
para o reforço e consolidação 
das aprendizagens adquiridas 
em contexto de sala de aula”.

Promover o envolvimen-
to de todos na construção de 
um projeto educativo munici-
pal transversal aos interesses, 
expectativas e necessidade é 
outra das grandes potencialida-
des da plataforma que se pro-

põe ser um portal que fomente 
a proximidade entre todos os 
agentes que atuam no terreno.

Para além disso permitirá, 
igualmente, a análise de indi-
cadores educativos, a reflexão 
sobre resultados, práticas e expe-

riências inovadoras no concelho, 
contribuindo para a dissemina-
ção de boas práticas e estraté-
gias de ensino e de educação.

O portal pode ser visita-
do em http://observatorio.cm- 
stirso.pt/.

Levantamento das necessidades tem sido essencial para dar resposta adqueadas e garantir o acesso a um ensino de qualidade

Autarquia mantém 
apoio às escolas

Portal "Educa Santo Tirso" pretende facilitar a comunicação entre toda a comunidade educativa

Avançar no sentido de uma educação mais inovadora e inclusiva é um dos objetivos da plataforma

Santo Tirso lança Observatório 
Municipal da Educação
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SEGUNDA A SEXTA-FEIRA  
DAS 9H00 ÀS 17H30

911 091 454
252 830 400

LINHA DE APOIO 
PSICOLÓGICO

ou

www.cm–stirso.pt
/cmsantotirso

@municipio–de–santo–tirso

A rrancou em San-
to Tirso em ou-
tubro, com uma 
turma de 11 for-
mandos, e avan-
ça agora para 

uma segunda formação. As 
inscrições e destinaram-se 
à população residente no 
Município de Santo Tirso, 
com idade igual ou superior 
a 55 anos e as sessões já 
iniciaram.

“Eu e a Minha Reforma” 
é um programa gratuito de 
desenvolvimento de com-
petências financeiras que 

pretende, a partir de exem-
plos de situações práticas do 
dia-a-dia, transmitir conhe-
cimentos que permitiam me-
lhorar a sua saúde financeira 
da população. As sessões já 
iniciaram e decorrem online 
às terças-feiras, das 14h30 
às 16h30, até dia 6 de abril.

Aquando da apresentação 
do programa, o presidente 
da Câmara Municipal de San-
to Tirso, Alberto Costa, reve-
lou que “o Município aceitou, 
desde a primeira hora, o de-
safio da Fundação Cupertino 
de Miranda para integrar o 

projeto de educação financei-
ra”, uma vez que, esclareceu, 
“trata-se de uma ferramen-
ta importante, que contri-
bui para tornar as pessoas 
mais informadas e resilien-
tes, assegurando a sua in-
clusão na sociedade e o seu 
direito ao exercício pleno da 
cidadania”.

Competências
O programa visa o desen-

volvimento de competências 
que permitam uma tomada 
de decisões financeiras cor-
retas e informadas, nomea-

damente no que diz respeito 
à realização de um planea-
mento financeiro, ao desen-
volvimento de técnicas de 
poupança, a aquisição de 
hábitos de precaução con-
tra fraude, entre outros.

O programa “Eu e a Mi-
nha Reforma” é apoiado pe-
la Portugal Inovação Social, 
através do Fundo Social Eu-
ropeu, irá decorrer ao longo 
de três anos e deverá chegar 
a cerca de 200 pessoas. Em 
causa está um investimento 
municipal na ordem dos 18 
mil euros.

O executivo municipal deliberou 
na reunião de Câmara de 28 de janei-
ro a atribuição de um voto de louvor 
a Armindo Coelho, que exerce fun-
ções de chefe da Polícia de Seguran-
ça Pública. Em causa está a lealdade, 
dedicação e os serviços prestados à 
população de Santo Tirso ao longo 
de duas décadas.

Aos 54 anos, Armindo Coelho so-
ma já vinte anos de serviço prestado 
junto da população de Santo Tirso e 
a Câmara Municipal distingue, ago-
ra, a “lealdade, determinação e dedi-
cação pessoal à causa da Polícia de 
Segurança Pública, bem como um ir-
repreensível espírito de missão, profis-
sionalismo e competência”, deu conta 
o presidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, Alberto Costa, em reunião 
do executivo.

Com uma notável carreira na Polícia 
de Segurança Pública, ao serviço da 
qual chegou a fazer segurança pessoal 
a altas personalidades do Estado Por-
tuguês, nomeadamente a antigos Pre-
sidentes da República, Armindo Coelho 
“conquistou o respeito e a considera-
ção de todos os que com ele privam, 
assumindo-se, como um exemplo a 
seguir, fruto de qualidades pessoais 
e profissionais que vão da lealdade, 
empatia e humildade ao sentido de 
dever, disciplina e autoridade”, conti-
nuou o autarca.

Para além de ter representado a 
Polícia de Segurança Pública nas fun-
ções de adjunto da esquadra de Santo 
Tirso, chefiou e coordenou policiamen-
tos de grande complexidade em ter-
ritório municipal, algumas vezes em 
articulação com a Polícia Municipal e 
a Proteção Civil Municipal, nomeada-
mente as Festas São Bento, o Rali de 
Santo Tirso, a Corrida São Silvestre, 
a Volta a Portugal em Bicicleta, entre 
outros eventos de natureza desporti-
va e cultural.

Alberto Costa sublinhou ainda o 
“forte caráter” e a fidelidade aos prin-
cípios que norteiam a Polícia de Segu-
rança Pública, lembrando que Armindo 
Coelho “sempre soube aliar a experiên-
cia em tarefas de comando e chefia, em 
matéria, por exemplo, de capacidade 
de planeamento e de organização, e o 
domínio da doutrina policial”.

Câmara presta 
voto de louvor 
a Armindo 
Coelho

Programa é gratuito e pretende ajudar a melhorar a saúde financeira da população

“Eu e a minha 
Reforma” arranca 
com segunda turma 
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Foi o projeto vencedor do 
Orçamento Participativo Jovem 
2018, apresentado por três alu-
nos da Escola Básica das Aves, 
Diogo Martins, Francisca Láza-
ro e Romão Igreja, e está agora 
a ganhar forma.

Acompanhado pelos três 
alunos e pela diretora do Agru-
pamento de Escolas D. Afonso 
Henriques, Severina Fontes, o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso, Alberto 
Costa, esteve no terreno onde 
se inteirou sobre o andamento 
dos trabalhos.

“O Orçamento Participati-
vo Jovem é uma iniciativa que 
diz muito à Câmara Municipal, 
pois é nosso entendimento 
que é essencial fomentar a 
participação cívica junto dos 
mais novos”, explicou o au-
tarca, salientando que esta “é 
uma excelente forma de ve-
rem as suas ideias e ações 
valorizadas”. 

Por parte dos alunos, Ro-
mão Igreja, disse estarem 
“muito felizes” por verem a 
obra a acontecer e por sabe-
rem que o projeto que ideali-

zaram “vai em breve estar à 
disposição de toda a escola”.

Já Severina Fontes expli-
cou que, com a escola recente-
mente requalificada “não fazia 
sentido ficar o campo de jogos 
sem intervenção”. Acrescen-
tando que “graças à iniciativa 
dos nossos alunos e ao proje-
to da Câmara vamos ter todo 
o espaço renovado”.

A construção do campo de 
relva sintética representará um 
investimento por parte da Câ-
mara Municipal de Santo Tir-
so de cerca de 89 mil euros e 

irá permitir transformar o es-
paço num local para a prática 
desportiva segura, com novas 
balizas e redes de proteção. 

“Numa altura difícil como 
a que estamos a viver, em 
que pandemia parece limitar 
a participação dos cidadãos 
em tantas áreas, o OPJ é uma 
ferramenta que pode ser apro-
veitada pelos jovens para fazer 
a diferença”, acrescentou ain-
da Alberto Costa, deixando o 
apelo para que participem na 
fase de votação do Orçamen-
to Participativo Jovem 2020.

O bra ficcional, 
baseada nas 
esculturas que 
compõem o Mu-
seu Internacio-
nal de Escultura 

Contemporânea (MIEC), “Sculp 
Entre Sonhos” recebeu o pré-
mio de melhor filme experimen-
tal no “Festival Internacional 
de Cine sobre Ufología y Fenó-
menos Paranormales”, que de-
correu no Museo Nacional de 
Bellas Artes de Neuquén, na 
Argentina.

Com mais de 100 filmes em 
competição, o “Festival Interna-
cional de Cine sobre Ufología 
y Fenómenos Paranormales” é 
um evento único a nível mun-
dial que procura explorar atra-
vés do cinema duas perguntas 
transcendentais para o ser hu-
mano “Estamos sozinhos?” e 
“para onde vamos?”, e dis-
tinguiu “Sculp Entre Sonhos” 
com o prémio de melhor filme 
experimental.

Curta-metragem, de 23 mi-
nutos, da autoria de Joaquim 
Pavão, “Sculp Entre Sonhos”  
decorre num mundo pós-ca-
pitalismo em que toda a exis-
tência está determinada, todos 
os problemas resolvidos e o 
equilíbrio atingido. Através do 
sonho, as personagens mergu-
lham numa abstração antagó-
nica à realidade onde habitam. 
Este confronto leva-as a ques-
tionar o seu próprio papel den-
tro de um sistema, promovendo 
a sua saída. Estes, os instáveis, 
habitam o contraponto, uma 
realidade onde o livre arbítrio 
entrega a existência à comple-
xa teia de ações individuais.

Joaquim Pavão realizou o fil-
me instalação “Sculp Sonhos”, 
uma longa-metragem ficcional 
em torno do acervo do Museu 
Internacional de Escultura Con-
temporânea, que deu também 
lugar a uma exposição, em 
2020. “Sculp Entre Sonhos” 
surge como uma interpelação 
dessa primeira obra.

“Entre Sonhos” foi já exibido 
na RTP2 e estreou no festival 
24º AVANCA. Posteriormente 
passou pelos festivais de Mon-
tecatini (Itália), Meihodo ( Ja-
pão), OSFF (Birmânia), Entre 
Olhares (Barreiro) e Córdoba 
(Argentina). Foi ainda escolhi-
do para a competição oficial 

dos festivais americanos “Brid-
ge Fest 2021” e “7th Art Festi-
val of Miami”.

O Museu Internacional de 
Escultura Contemporânea nas-
ceu no início dos anos 90, 
numa ideia que partiu do es-
cultor já falecido Alberto Car-
neiro. Atualmente, é composto 

por 57 esculturas ao ar livre, 
dispersas por seis polos da 
cidade de Santo Tirso, conta 
com obras de 56 escultores 
nacionais e internacionais, 
desde o artista belga Paul Van 
Hoeydonck, que tem uma obra 
sua na lua, até nomes como 
Pedro Cabrita Reis, Fernan-

da Fragateiro, Júlio Le Parc, 
Fernando Casás e Carlos Criz 
Diez. A 21 de maio de 2016, 
o MIEC “ganhou” a sua sede, 
resultado de um projeto que 
juntou os dois prémios Pritz-
ker portugueses, os arquitetos 
Álvaro Siza Vieira e Eduardo 
Souto de Moura.

Projeto foi vencedor do Orçamento Participativo Jovem de 2018

"Festival Internacional de Cine Ufolugía y Fenómenos Paranormales" contou com mais de 100 filmes a concurso

Numa altura difícil 
como a que estamos 
a viver, o OPJ é uma 
ferramenta que pode 
ser aproveitada pelos 
jovens para fazer a 
diferença 

Alberto Costa
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

Campo de relva sintética 
ganha forma na escola 
básica das aves

Curta-Metragem inspirada no 
MIEC distinguida na Argentina
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O projeto AYCH – 
Atlantic Youth 
Creative Hubs - 
tem a decorrer 
um concurso de 
elaboração do 

design de uma T-shirt para o 
evento que encerra o Projeto 
- Youth Summit - que se reali-
zará no próximo mês de mar-
ço. Podem participar todos os 
jovens envolvidos no Projeto 
AYCH, sejam eles embaixado-
res ou elementos em processo 

de incubação, sendo que cada 
participante deverá enviar ape-
nas um desenho. 

Os temas devem estar re-
lacionados com o projeto, no-
meadamente: a juventude, o 
Atlântico, a reciclagem, a cria-
tividade, a sinergia, a conexão 
entre os Hubs, a Europa, a sus-
tentabilidade, a tecnologia, en-
tre outros. 

Os projetos devem ser en-
viados para o email communi-
cation.aych@vidalactea.com 

em formato pdf até 05 de fe-
vereiro. O júri, composto por um 
membro de cada país parceiro, 
irá escolher o design vencedor 
que será produzido e represen-
tará o AYCH no Youth Summit, 
em março.

O design vencedor será 
ainda premiado com um tablet 
Wacom e crachás digitais pa-
ra o perfil do Linkedin, certi-
ficando o envolvimento com o 
programa.

A Câmara Municipal de San-

to Tirso, através do INVEST 
Santo Tirso, é o representante 
português no projeto europeu 
AYCH, uma parceria interna-
cional que tem como principal 
objetivo desenvolver novas 
abordagens nos serviços de 
apoio aos jovens em toda a 
área do espaço atlântico no 
setor criativo, procurando fo-
mentar o empreendedorismo 
e emprego jovem.

O projeto AYCH, aprovado 
pelo INTERREG Espaço Atlân-

tico, conta com 13 parceiros, 
oriundos de Portugal, Espa-
nha, França e Reino Unido. Vo-
cacionado para a promoção do 
empreendedorismo e empre-
go jovem, o programa ofere-
ce aos participantes múltiplas 
iniciativas para desenvolveram 
as suas competências, desde 
a realização de estágios in-
ternacionais e programas de 
incubação, à participação em 
workshops e desafios compe-
titivos e empreendedores.

•  RENDAS 

•  ALIMENTAÇÃO 

•  MEDICAMENTOS 

•  ÁGUA 

•  LUZ 

•  GÁS

TODOS
CUIDAMOS 
DE TODOS!

REFORÇO  
do PROGRAMA MUNICIPAL 

de EMERGÊNCIA SOCIAL
APOIO NAS DESPESAS:

 252 860 340

SAIBA COMO 
BENEFICIAR

www.cm–stirso.pt
/cmsantotirso

@municipio–de–santo–tirso

Podem participar todos os jovens envolvidos no projeto AYCH

AYCH abre concurso 
para design de T-Shirt 
oficial do projeto
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Estudou Engenharia de 
Gestão industrial, viveu na 
Finlândia e foi um dos vence-
dores da primeira edição do 
Santo Tirso Empreende. José 
Costa tem 25 anos e sonha vir 
a viver exclusivamente de um 
negócio próprio.

Nasceu no Hospital de San-
to Tirso, “num dia chuvoso”, 
garante. Dos Carvalhais, onde 
passou os primeiros anos de 
vida, mudou-se para Burgães 
onde a família se mantém até 
hoje. Viveu no Porto quando 
entrou na Faculdade de Enge-
nharia e abraçou o curso de 
Gestão Industrial. Seguiu, de-
pois, para Helsínquia, na Fin-
lândia, onde passou meio ano 
e de onde assegura ter volta-
do “uma pessoa diferente”. “Fui 
fazer Erasmus”, recorda, sub-
linhando que “se trata de um 
país totalmente diferente com 
uma sociedade e uma menta-
lidade totalmente diferentes”. 
“Têm muito mais civismo”, con-
fidencia, “muito mais sentido 
de servir a comunidade, mas 
por outro lado também são 
muito frios, têm muitos pro-
blemas de relacionamento in-
terpessoal e algumas questões 
sociais que nós, com o nosso 
clima e a nossa maneira de 
nos  organizarmos, não temos 
tanto”.

No regresso a Portugal, ter-
minou a tese de mestrado, que 
conciliou com o trabalho e o bi-
chinho do empreendedorismo, 
que até aí esteve adormecido, 
começou a borbulhar. Daí até 
ao projeto Eye Kitchen, um dos 
vencedores da primeira edição 
do Santo Tirso Empreende, foi 
um passo.

“Sempre tive a ideia de 
montar um negócio próprio”, 
conta, “de trabalhar numa ideia 
que eu desenvolvesse, até para 
perceber quais as limitações e 
o que é que isso implicava”. É 
então que se cruza com João 
Carvalho que surge, no mo-

mento certo, com uma ideia 
que adorou: “criar uma aplica-
ção para que as pessoas pu-
dessem ver o que estava a ser 
confecionado no restaurante, 
deixando de haver incertezas e 
dúvidas quanto ao seu pedido”. 
Focado profissionalmente na 
gestão de recursos de sistemas 
de informática e implementa-
ção de soluções de software, 

José juntou a sua experiência 
aos conhecimentos de João na 
área da restauração e decidi-
ram avançar. Miguel Machado 
acabaria por se juntar, mais tar-
de, para tratar da imagem e do 
vídeo do projeto.

“Aos poucos fomos fazen-
do parcerias e desenvolvendo 
uma plataforma que permitisse 
que o nosso conteúdo fosse lá 

lançado e que os restaurantes 
pudessem usar  para mostrar 
os seus produtos”, explica.

O Santo Tirso Empreende 
acaba por dar o empurrão final. 
“Nós já tínhamos a nossa ideia 
e contávamos com alguns par-
ceiros, mas precisávamos de 
apoio, de estrutura para avan-
çarmos com o nosso negócio”, 
relembra. O processo de apren-

dizagem que o projeto garantiu 
e os seis meses de incubação 
na Fábrica de Santo Thyrso  fo-
ram, por isso, muito positivos, 
até porque, refere: “na altura 
não tínhamos nenhum espaço 
e foi uma mais-valia para rece-
ber clientes”.

Ligação à comunidade 
Há 12 anos a fazer parte do 

Rotaract, José tem uma visão 
muito clara do papel que quer 
assumir na sociedade. Habi-
tuou-se a prestar serviços à 
comunidade, seja através da 
entrega de cabazes, da promo-
ção de rastreios ou palestras e 
é algo que garante fazer parte 
da sua identidade. “Eu não faço 
as coisas com nenhuma inten-
ção específica”, explica, “vejo 
mais isto como uma parte da-
quilo que eu sou, da maneira 
como eu me relaciono com os 
outros e com a sociedade, faz 
parte do meu ADN”, garante.

A viver novamente em San-
to Tirso, um concelho que Jo-
sé Costa descreve como tendo 
“excelentes parques urbanos,  
seguro, com boas condições 
de vida”, que lhe permite de-
morar menos tempo a chegar 
ao trabalho, na Maia, do que 
alguns colegas que vivem no 
Porto. 

A pandemia  e o grande im-
pacto que tem tido na área da 
restauração veio abrandar a 
progressão do projeto Eye Kit-
chen. “Neste momento esta-
mos a aguardar que o negócio 
da restauração volte a melho-
rar para começar uma nova fa-
se do nosso percurso, mas a 
nível de produto já está tudo 
operacional”, adianta. Trabalha 
como analista financeiro numa 
grande empresa mas não aban-
dona a ideia de avançar com 
um projeto seu onde não se li-
mite a estar dentro de uma es-
trutura ou organização. “Quero 
ter a liberdade de ser eu pró-
prio a construir essa organiza-
ção”, conclui.

Aos 25 anos é um dos autores do projeto Eye Kitchen, vencedor da primeira edição do Santo Tirso Empreende

YOGA PARA CRIANÇAS  
Facebook do Município – /cmsantotirso

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

HORA DO CONTO    
Facebook do Município – /cmsantotirso

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

Segunda a sexta-feira: 09h00 – 17h30

SANTO TIRSO ATIVO   
Facebook do Município – /cmsantotirso

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

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

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

José Costa: 
ADN de empreendedor

Agenda 
Municipal
Janeiro
e Fevereiro

QUINZENALMENTE AO SÁBADO – 11H00

QUINZENALMENTE AO SÁBADO – 11H00

TERÇA E QUINTA-FEIRA – 09H30
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www.cm–stirso.pt
/cmsantotirso
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