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“Uma das melhores 
edições de sempre”      
“Chegou ao fim mais uma Festa das Cruzes. É, 
portanto, a hora de fazer o balanço dos oito dias 
daquela que é considerada a primeira grande ro-
maria do norte e, provavelmente, a mais conheci-
da festa popular minhota. Depois de ter partici-
pado em grande parte das atividades culturais, 
religiosas e desportivas, só posso tirar uma con-
clusão: a edição de 2013 foi uma das melhores 
de sempre.
Desde logo, pelo número de visitantes que foi 
possível ver do primeiro ao último dia da festa, 
provenientes não apenas do concelho mas de ou-
tros pontos do país, nomeadamente da Madeira 
e dos Açores. Tive também oportunidade de, uma 
vez mais, cruzar-me com turistas espanhóis, bra-
sileiros, ingleses e alemães e confirmar a projeção 
de que goza a Festa das Cruzes além-fronteiras.
Para o sucesso da edição deste ano, também 
contribuiu a mobilização das associações e co-
letividades do concelho, que se envolveram no 
programa da Festa das Cruzes apenas com um 
objetivo: ajudar a defender as tradições e costu-
mes de Barcelos e passar uma boa imagem aos 
que nos visitaram.
Quando apresentámos o programa da Festa das 
Cruzes, demos conta de que a edição deste ano 
não ignorava a conjuntura económico-financeira 
por que passa o país, razão pela qual foi feito um 
esforço para reduzir custos mas, ao mesmo tem-
po, não pôr em causa a qualidade de uma iniciati-
va que leva bem longe o nome de Barcelos.
O resultado final foi ao encontro das minhas 
expetativas: um programa divertido, variado e 
à imagem de Barcelos, marcado por uma forte 
aposta em artistas e projetos nascidos no conce-
lho, o que foi bem recebido pelo público e atraiu o 
interesse da RTP, que, durante dois dias consecu-
tivos, deu uma projeção da Festa das Cruzes e de 
Barcelos nunca antes vista.
Por fim, a edição de 2013 foi uma das melhores 
de sempre porque confirmou o sucesso atingido 
logo no ano de estreia, em 2012, do Ai!Cruzes, 
um arraial que juntou, no Jardim das Barrocas, to-
das as gerações de barcelenses, dos mais novos 
aos mais velhos.
Por tudo isto, e por todas as manifestações reli-
giosas, culturais e desportivas que tiveram lugar 
em oito dias de festa, como a Grandiosa Procis-
são da Invenção da Santa Cruz ou a cada vez 
mais emblemática Batalha das Flores, acredito 
que a Festa das Cruzes vai ficar gravada na me-
mória de todos aqueles que visitaram Barcelos e 
participaram na edição de 2013”.

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

EDITORIAL

A edição de 2013 da Festa das Cruzes foi um sucesso. Mais de meio milhão de vi-
sitantes passou por Barcelos nos oito dias da romaria – mais um do que em 2012 
–, entre os dias 28 de abril e 5 de maio.
A aposta na recuperação das rusgas tradicionais, a participação do maior número 
de sempre de coletividades na Batalha das Flores e a saída das 89 cruzes das 
paróquias na Grandiosa Procissão da Invenção da Cruz ajudaram a dar dimensão 
à romaria deste ano e contribuir para dinamizar a economia local. 
Lançado por iniciativa do atual executivo municipal, em 2012, o Ai!Cruzes cresceu 
em espaço e em número de bares envolvidos, cumprindo o objetivo de prolongar a 
animação até horas tardias e juntar várias gerações de barcelenses.
A diversidade das atividades e iniciativas da Festa das Cruzes foi, de facto, a pe-
dra de toque da edição de 2013, um bem sucedido exemplo de casamento entre 
a tradição e o popular.
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A Batalha das Flores é, cada vez mais, 
um dos momentos marcantes da Festa 
das Cruzes. Inspirada nos usos e cos-
tumes das gentes do campo, a batalha 
faz parte da romaria desde 1904, mas, 
este ano, registou o maior número de 
sempre de participação por parte das 
associações do concelho: 21.

A cada vez maior presença de coleti-
vidades provenientes de Barcelos e 
também de público, oriundo não ape-
nas do concelho, mas de outros pontos 
do país e do estrangeiro, mostra que a 
Batalha das Flores é já um verdadeiro 
cartão de visita da Festa das Cruzes e 
um postal ilustrado de Barcelos.

A batalha propriamente dita ocorreu, 
uma vez mais, nas principais arté-
rias da cidade, quando dois corsos, 
de carros decorados, se cruzaram e 
atiraram flores de todas as cores e 
odores, contagiando de alegria os mi-
lhares de populares que assistiam ao 
espetáculo.

Com a inauguração, a 30 de abril, dos Tapetes de Pétalas Naturais no Templo do Senhor do 
Bom Jesus da Cruz, a romaria assumiu a dimensão religiosa que a caracteriza desde 1504, 
quando o sapateiro João Pires viu, pela primeira vez, ao regressar da missa, no Campo da 
Feira, a cruz de cor negra, que se entranhava na terra, por mais que se escavasse.
Foi a antecâmara da Grandiosa Procissão da Invenção da Cruz, que se realiza religiosa-
mente a 3 de maio, feriado municipal, e que voltou a juntar as 89 cruzes provenientes de 
outras tantas paróquias de todo o concelho.
Empunhadas pelos mordomos de cada uma das paróquias, as 89 cruzes percorreram 
as principais ruas da cidade, acompanhadas por cerca de mil pessoas, num espetáculo 
religioso de sentida beleza, cuja tradição não será prejudicada pela união de freguesias 
imposta pela reforma administrativa, uma vez que as paróquias não serão atingidas 
pela agregação autárquica.

GRANDIOSA PROCISSÃO JUNTA 89 CRUZES

BATALHA DAS FLORES: 
POSTAL ILUSTRADO DE BARCELOS

PARTICIPAÇÃO RECORDE DE ASSOCIAÇÕES EM 2013

FESTA DAS CRUZES

    BOLETIM  .  MAIO ' 13    » 3



«    BOLETIM  .  MAIO ' 134

CERCA DE 12 MIL PESSOAS PASSARAM PELO JARDIM DAS BARROCAS

FESTA DAS CRUZES

FESTA DE ARROMBA
Aposta da Câmara de Barcelos para 
aproximar os jovens da Festa das Cru-
zes, o Ai!Cruzes veio para ficar. Depois 
do sucesso verificado no ano de estreia, em 
2012, as expetativas voltaram a ser superadas na 
edição de 2013, com cerca de 12 mil pessoas a passarem 
pelo Jardim das Barrocas, o que representa um aumento de cerca de 40 por cento em relação 
ao ano anterior.
O espaço também cresceu face a 2012, por força da participação de 23 bares, contra os 14 do ano passado.
O arraial durou cinco noites, de terça a sábado. Todas as noites foram temáticas, com destaque para a de quinta-feira (noite do 
bigode) e de sábado (noite do Galo). Mais de 30 mil brindes foram distribuídos aos participantes no Ai!Cruzes, uma oferta que tripli-
cou em relação ao ano anterior, entre bigodes, óculos, chapéus e bicos... de galo.
O arraial foi animado pelas atuações de Pegada do Forró, Vitor Rodrigues e P*ta da Loucura e pelos dj Fábio Vasquez, All In, Hugo 
Jardim, João Fernandes, Pette, Rafael Pinho, Tonny e Viktor Soul.
Com muita música e bares abertos até de madrugada, milhares de jovens deram alegria e fervilhante vida ao Jardim das Barrocas.
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FESTA DAS CRUZES

A Avenida da Liberdade foi palco, dia 
4 de maio, à noite, de um inesquecível 
concerto protagonizado por Aurea, a 
jovem cantora nascida em Santiago do 
Cacém, há 25 anos, que abalou o mun-
do da música nacional e internacional 
com a sua voz soul.
Considerado um dos projetos mais fas-
cinantes da música portuguesa nos últi-
mos anos, Aurea foi uma aposta ganha. 
A menina de aparência frágil e delicada, 
que gosta de contar descalça quando 
atua ao vivo, encheu a Avenida da Liber-
dade, naquele que foi um dos momentos 
altos do programa da Festa das Cruzes.
Aurea encantou e também saiu encan-
tada com o público de Barcelos.

A edição de 2013 marcou uma cla-
ra aposta do executivo municipal no 
talento de artistas locais, que assim 
tiveram oportunidade de mostrar, em 
casa, a qualidade dos seus projetos 
musicais.
Antes do grande concerto do cartaz 
da Festa das Cruzes, os visitantes pu-
deram assistir às atuações de Bruno 
Gomes, músico que, depois do suces-
so no programa “Operação Triunfo”, em 
2010, chegou a atuar, em Paris, com 
Tony Carreira; de Victor Rodrigues, fa-
moso pelo tema “Põe a mão na cabeci-
nha”; de Jorge Loureiro, conhecido pela 
popular interpretação “Sou Calceteiro”, 
e d’Os Implacáveis.

NOITE MÁGICA DE UMA DEUSA QUE CANTA DE PÉS DESCALÇOS

AUREA DÁ ALMA ÀS CRUZES
A vertente desportiva voltou a ter uma 
forte presença no programa da Festa das 
Cruzes, com atividades destinadas a cha-
mar a atenção para os benefícios da práti-
ca do desporto e eventos que envolveram 
coletividades a militar em campeonatos 
nacionais.
Nos desportos aquáticos, as águas do rio 
Cávado acolheram o regresso das provas 
de jet-ski a Barcelos, considerado o berço 
da modalidade a nível nacional. Do progra-
ma da Festa das Cruzes, constaram ainda 
a IV edição do GaloFit, o II Passeio Turístico 
de Bicicletas Antigas, o Concurso Nacional 
de Saltos, em hipismo, o Troféu Festa das 
Cruzes, em columbofilia e a Prova de Tiro 
com Armas de Pólvora Seca, denominada 
Taça Cidade de Pontevedra, entre outras.

EM BOA FORMA
PROGRAMA DESPORTIVO
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FESTA DAS CRUZES

Barcelos tem um incontornável papel na rota dos peregri-
nos a Santiago de Compostela, nomeadamente no Caminho 
Central Português, que sai do Porto e atravessa várias fre-
guesias de Barcelos. Hoje em dia, é uma rota muito utilizada 
por peregrinos portugueses, mas, acima de tudo, por es-
trangeiros, que se aventuram por este caminho assinalado 
nas ruas do concelho por setas amarelas e azuis.
O movimento de peregrinos que atravessam a cidade em di-
reção à Galiza tem um forte impacto na economia local, es-
pecialmente nos setores hoteleiros e da restauração, razão 
pela qual o executivo liderado por Miguel Costa Gomes tem 

feito um esforço no sentido de dar dimensão e projeção ao 
Caminho de Santiago.
Não por acaso, o caminho que atravessa o concelho de 
Barcelos mereceu especial atenção no programa da Festa 
das Cruzes, com iniciativas que foram da conferência “Uma 
Visão do Caminho Português de Santiago” à apresentação 
do livro “O Caminho Português de Santiago: Uma Visão Ar-
tística e Cultural”, da autoria de Carlos Basto, no Auditório 
Municipal. Ou de uma arruada intitulada “À Descoberta do 
Caminho de Santiago” à inauguração da sede da Associação 
Espaço Jacobeus.

EXECUTIVO MUNICIPAL DÁ PROJEÇÃO À ROTA DE BARCELOS

CAMINHO DE SANTIAGO
NO CORAÇÃO DA FESTA DAS CRUZES
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Reunião de Câmara de 28 de dezembro de 2012

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação.

2. Ratificação do despacho que autorizou a cedência do espaço do Albergue dos Peregrinos em 
Tamel S. Pedro Fins, para que as tunas académicas pudessem pernoitar de 7 para 8 de Dezembro, 
perfazendo cerca de 35 dormidas, solicitado pela Associação de Estudantes do IPCA no âmbito 
do evento “VII – Barca Celi”.

3. Ratificação do despacho que autorizou a utilização das instalações de escolas do concelho às 
seguintes entidades: Associação de Pais de Aborim – Utilização das instalações da EB1 da fregue-
sia para o desenvolvimento da CAF, durante as férias de Natal; Associação de Pais de Remelhe 
– utilização das instalações da cozinha da EB1/JI de Remelhe, para confeccionar as refeições para 
os alunos que frequentam a CAF, durante as férias de Natal.

4. Alteração ao protocolo de volaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Esferane-
gra – Grupo de Teatro Roda: Mola, com vista a alterar o período de vigência daquele protocolo, 
nomeadamente a Cláusula I, considerando que uma das obrigações da Associação é a organiza-
ção e a produção da terceira edição do Festival NAA – Novas, que decorre entre dezembro de 
2012 e janeiro de 2013.

5. Para conhecimento - Relatório de Execução Orçamental relativo ao 3º Trimestre de 2012, da 
Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.

6. Comparticipação da renda de casa.

7. Empreitada “Teatro Gil Vicente – 2ª fase – Arquitectura, Estruturas, Mecânica de Cena e Infra-
estruturas” -  reclamação e reserva da revisão de preços definitiva.

8. Ratificação de despachos do vice-presidente da Câmara Municipal. Rectificação – cedência de 
transporte solicitado pelo “Movimento Freguesias SIM! Pela Nossa Terra”.

9. Ratificação de despachos do vice-presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência 
do Auditório da Câmara Municipal – ACIB; cedência do Auditório da Câmara Municipal – Grupo 
Desportivo e Cultural dos Trabalhadores do Município; cedência do Auditório da Biblioteca Mu-
nicipal – ACIB.

10. Ratificação do despacho do vereador do Pelouro do Ambiente, que aprovou o seguinte: au-
torização da prorrogação do prazo de cedência dos expositores - Santa Casa da Misericórdia de 
Barcelos.

Reunião de Câmara de 14 de dezembro de 2012

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação.

2. Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos de ensino (tarefeiras) – 
Retificação.

3. Cedência de material. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos so-
licitou ao Município de Barcelos a cedência, a título definitivo, do material e equipamento que 
ficaram nas suas instalações aquando da transferência da logística da EB1/JI de Viatodos para 
o novo Centro Escolar: 4 aquecedores, 5 quadros de giz, 1 quadro de marcador, 5 armários de 
arquivo em chapa.

4. Cedência das instalações da EB1 de Remelhe (cantina, cozinha e polivalente), para realizar a 
ceia de Natal com a comunidade educativa.

5. Ratificação da autorização para a utilização das referidas instalações às seguintes entidades:  
Junta de Freguesia de Alvelos – utilização das instalações do pavilhão Multiusos e casas de banho 
da EB1/JI de Alvelos nos dias 8 e 15 de dezembro; Junta de Freguesia de Remelhe – utilização das 
instalações da EB1/JI de Remelhe no dia 13 de dezembro.

6. Ratificação do acto de nomeação dos representantes do Município de Barcelos no Conselho 
Geral do Transitório do Agrupamento de Escolas de Barcelos - Foram nomeados os seguintes 
representantes do Município: Vereadora Maria Armandina Félix Vila Chã Saleiro, Maria Isabel 
Cunha de Sá e Casimiro da Silva Rodrigues.

7. Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais 
e Amigos das Crianças Inadaptadas de Barcelos (Apaci), com vista a assegurar o transporte de 
utentes para aquela unidade.

8. Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais e 
Amigos de Crianças (Apac), com vista a assegurar o transporte de utentes para aquela unidade.

9. Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos e a Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Barcelos, tendo em garantir o transporte gratuito dos munícipes 
com graves deficiências, moradores no concelho e oriundos de famílias carenciadas para as ins-
talações do Centro de Actividades Ocupacionais da APAC e/ou da APACI.

10. Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos e a Associação Huma-
nitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, tendo em garantir o transporte gratuito dos 
munícipes com graves deficiências, moradores no concelho e oriundos de famílias carenciadas 
para as instalações do Centro de Actividades Ocupacionais da APAC e/ou da APACI.

11. Ratificação do protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Hu-
manitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos. Revogação da deliberação de 30.11.2012, com 
vista à uniformização do teor do protocolo com as três corporações dos bombeiros do concelho.

12. Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos e a Associação Humanitá-
ria de Bombeiros Voluntários de Viatodos, tendo em garantir o transporte gratuito dos munícipes 
com graves deficiências, moradores no concelho e oriundos de famílias carenciadas para as insta-
lações do Centro de Actividades Ocupacionais da APAC e/ou da APACI.

13. Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos e a Associação Perelhal 
Solidário – IPSS, com vista à entrega e utilização de géneros alimentares, no valor aproximado de 
250,00€, entregues pela Câmara Municipal.

14. Construção do equipamento “Espaço Social do Enfermeiro” – Protocolo de colaboração entre 
o Município de Barcelos, a Freguesia de Paradela e a Ordem dos Enfermeiros.

15. Protocolo entre o Município de Barcelos e a Freguesia da Silva com vista à cedência de uma 
parcela de terreno – área adstrita ao espaço de recreio da EB1 da Silva – com vista à implantação 
de um parque infantil.

16. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social da Paróquia de 
Arcozelo, com vista ao fornecimento de pequenos-almoços aos alunos da EB1 1.º de Maio que 
necessitem de reforço alimentar, as quais serão previamente assinaladas.

17. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Arcozelo, tendo em 
vista o fornecimento de pequenos-almoços aos alunos da EB1 de Penedos que necessitem de 
reforço alimentar, as quais serão previamente assinaladas.

18. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos, a Empresa 
Municipal de Desportos de Barcelos e a Lembralegria, Lda, tendo como objectivo estabelecer os 
termos e condições da realização no concelho de Barcelos, nos dias 14, 15 e 16 de Dezembro de 
2012, do evento designado por “URBAN SNOWBOARD BARCELOS”.

19. Protocolos de cooperação para a realização de estágios - Universidade de Aveiro, Departa-
mento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial; Escola Secundária de Barcelinhos; Associa-
ção Comercial e Industrial de Barcelos; Centro de Reabilitação Profissional de Gaia (prorrogação); 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão.

20. Regulamento de Apoio ao Associativismo Jovem.

21. Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais – Celebração de 
contrato de “Aquisição de Fruta para as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Bar-
celos no Ano Lectivo 2012/2013”, pelo valor contratual estimado de 50.818,94€ (valor com IVA).

22. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de re-
paração do camião 52 A, com matrícula 40-71-OZ” - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 
de Dezembro – Orçamento de Estado 2012, no valor de 27.798,00€ (valor com IVA). Pedido de 
autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

23. Ratificação da decisão do Vice-Presidente da Câmara Municipal que aprovou a minuta do 
contrato de fornecimento relativo ao Ajuste Direto nº 33/12 que tem por objecto o “Fornecimen-
to de Combustíveis Rodoviários para a frota do Município”.

24. Ratificação de pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de Bom-
ba Industrial Eletrónica com Terminal Gestor Integrado” - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 
30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Pedido de autorização prévia para assunção de 
Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

25. Atribuição de um subsídio no valor de 26.802,56 €, à Freguesia de Chavão, para pagamento 
dos trabalhos de construção do muro de vedação do cemitério.

26. Atribuição de um subsídio no valor de 35.152,01 € à Freguesia de Alvito S. Pedro, para paga-
mento da pavimentação do caminho de Senra (Rua das Aveleiras e Rua das Peças).

27. Atribuição de um subsídio no valor de 20.305,80 €, à Freguesia de Alheira, para execução de 
obras de ampliação do edifício e remodelação do alpendre da EB1 - 3ª fase.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 12.367,02 € à Freguesia de Alvito S. Pedro, para pa-
gamento das obras de construção de muros e alargamento de caminhos cujos terrenos foram 
cedidos gratuitamente pelos proprietários.

29. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00 € ao Centro Social de Arcozelo, como cola-
boração nas obras de construção do novo edifício do Centro Social.

30. Realização de evento alusivo à quadra natalícia para os funcionários do Município.

31. Protocolo de cooperação entre o Município e as Juntas de Freguesia do concelho de Barcelos. 
Pagamento do valor correspondente a 12,5% do valor do Protocolo, perfazendo assim a transfe-
rências de verbas relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2012.

32. Doação da moradia nº 20 do Conjunto Habitacional da Malhadoura (avaliada em cerca de 90 
mil euros) à Freguesia de Milhazes, com o objectivo da sua eventual alienação. Caso isso aconte-
ça, o valor obtido terá de ser investido na construção da casa mortuária da freguesia, assim como 
na liquidação das facturas vencidas relativas à empreitada de “Alargamento e Reconstrução de 
muros no C.M. 1115” adjudicado pela Freguesia de Milhazes em 2009.

33. Lei n.º50/2012, de 31 de agosto – Empresas Municipais - Delegação de Poderes.

34. Autorização para ocupação de uma pequena parcela de terreno com a área de 24 metros 
quadrados, no logradouro da EB1 Gonçalo Pereira, para a instalação de um PT.

35. Criação das Unidades Orgânicas Flexíveis da Câmara Municipal de Barcelos. Regulamento 
Orgânico.

36. Empreitada “Pavimentação do caminho 1041, em Quintiães” – Recurso Hierárquico e Reser-
va de Direitos quanto à decisão de 15 de outubro de 2012.

37. Empreitada “Reparação do Pavimento na E.M. 562, em Cambeses” – Recurso Hierárquico e 
Reserva de Direitos quanto à decisão de 04 de outubro de 2012.

38. Empreitada “Conservação e Reparação de Vias Municipais: Pavimentação de valetas nas EM 
542, EM 543, EM 544 e EM 557 (Galegos, Arcozelo, Vilar do Monte, Vila Cova e Manhente)”.

39. Empreitada “Teatro Gil Vicente – 2ª fase – Arquitectura, estruturas, mecânica de cena e infra-
estruturas.” – Reclamação da Conta Final. Ratificação de despacho do Presidente da Câmara.

40. Empreitada “Recuperação, Ampliação e Valorização do Museu de Olaria de Barcelos – 2”. – 
Suspensão parcial da execução da empreitada

41. Recurso Hierárquico. Empreitada “Conservação e Reparação de Caminhos Municipais: Pavi-
mentação de Caminho Vicinal no lugar do Rego à E.M. 559, na Pousa”.

42. Aprovação de Adenda ao Contrato de Empréstimo.

43. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguin-
te: cedência do Auditório da Câmara Municipal – Centro Zulmira Pereira Simões; cedência do 
Auditório da Biblioteca Municipal – ACIB; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – APAC; 
cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – APACI; cedência de uma viatura de 9 lugares 
para o dia 14 de Dezembro e dois autocarros para os dias 6 de dezembro de 2012 e 5 de Janeiro 
de 2013 para deslocação a Lisboa do “Movimento Freguesias SIM! Pela Nossa Terra”.

44. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Desporto e Transportes, que aprovou o 
seguinte: cedência de um camião grua para montagem de árvore de Natal – Agrupamento Esco-
las Gonçalo Nunes; cedência de uma carrinha e uma viatura de ligeiros para a equipa do Hóquei 
Clube de Barcelos -  Sub-17, participarem no 1º Torneio Eixo Atlântico de Hóquei em Patins, na 
Corunha, Espanha – EMD; cedência de uma viatura ligeira de passageiros para transporte de 
atletas da equipa de natação da EMD para participação no “Campeonato Nacional de Absolutos 
de Piscina Curta”, no Porto – EMD.

45. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Ambiente, que aprovou o seguinte: ce-
dência de meios humanos – poda de duas árvores de médio porte.

DELIBERAÇÕES

Reunião de Câmara de 28 de dezembro de 2012

Reunião de Câmara de 14 de dezembro de 2012

Para mais informações, consulte www.cm-barcelos.pt
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Pela primeira vez, a RTP levou a todo país e a mais 120 países 
em todo o Mundo a Festa das Cruzes, através dos programas 
“Aqui Portugal” e “Barcelos em Festa”, emitidos dias 4 e 5 de 
maio, respetivamente, do Largo da Porta Nova e da Avenida 
da Liberdade, e apresentados por Sónia Araújo, Jorge Gabriel 
e João Baião.
Foram mais de oito horas de emissão em direto em canal 
aberto, para fazer chegar a casa de milhões de telespetado-
res portugueses e estrangeiros as histórias, as tradições e a 
capacidade empreendedora dos barcelenses.
A edição de 2013 da Festa das Cruzes teve, de facto, um 
acompanhamento especial por parte dos Órgãos de Comu-
nicação Social, não apenas locais e regionais mas também 
nacionais.
O Jornal de Barcelos mostrou um olhar atento sobre o cartaz 
musical, ao passo que o Barcelos Popular publicou interes-

santes reportagens do Caminho de Santiago e das arruadas 
de Zés P’reiras.
Já na imprensa regional, o Correio do Minho publicou várias 
peças sobre a Festa das Cruzes, fazendo uma boa contextu-
alização do programa e explicando a razão das tradições mais 
populares e religiosas da romaria. O Diário do Minho, por sua 
vez, deu destaque às cerimónias religiosas, nomeadamente à 
procissão e à bênção dos peregrinos do Caminho de Santiago.
A nível nacional, a televisão pública esteve presente na “Ba-
talha das Flores”, com o programa “Portugal em Directo”, le-
vando um verdadeiro banho… de flores quando os corsos se 
cruzaram. 
Também o nacional Jornal de Notícias destacou, com um su-
plemento especial, no dia 25 de abril, o trabalho da Câmara 
de Barcelos, em especial a opinião do presidente Miguel Cos-
ta Gomes sobre a importância de “valorizar o que é nosso”.

SÓNIA ARAÚJO, JORGE GABRIEL E JOÃO BAIÃO
LEVAM BARCELOS A TODO O MUNDO


