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O rigor da nossa paixão

Uma viagem pelo passado recente de Barcelos permite perceber que a cidade mudou. Depois de uma empolgante e exigente cami-
nhada, nos quatro anos do último mandato, em que propusemos aos cidadãos resolver os seus problemas, podemos afirmar, sem 
sobranceria mas com orgulho: Barcelos avançou.

E esta nova dimensão da cidade resulta, acima de tudo, de uma nova forma de fazer política, a olhar os cidadãos nos olhos, trans-
formando as suas necessidades nas nossas prioridades. Mudámos o paradigma, corrigimos a hierarquia que vigorava e colocámos 
o cidadão no topo da pirâmide.

A Câmara Municipal de Barcelos abriu-se à comunidade e as suas estruturas passaram a estar ao serviço dos barcelenses. Promo-
vemos o diálogo e aproximámo-nos das pessoas, com a coragem de quem se move por causas.

As Juntas de Freguesia foram parceiros fundamentais, nesta missão de proximidade, que constitui uma relação de confiança nas 
instituições. Sempre considerámos que estas autarquias são os mais fortes elos de ligação com as pessoas e, por essa razão, cami-
nhamos a seu lado, no desenvolvimento da cidade de Barcelos. 

Apesar de termos recursos mais limitados, decorrentes das menores transferências de verbas do poder central, conseguimos corri-
gir erros em modelos de gestão, para que o município não ficasse em gestão corrente. Avançámos, apesar de todas as dificuldades. 
Fomos mais longe, investimos melhor, com disciplina, não descurámos os mais desprotegidos nos períodos de crise. Apostámos 
na cultura, no associativismo, rendemos a nossa homenagem às forças da cidade, redobrámos esforços na área social. Cativámos 
as empresas e impulsionámos o comércio, através de diversos incentivos, e mesmo com menores receitas em taxas e impostos, 
conseguimos reduzir a dívida da Câmara Municipal de Barcelos. 

Falar do último mandato obriga-nos a pronunciar uma palavra, de forma repetida: rigor. Foi com rigor que gerimos, foi com rigor 
que investimos, com rigor pensámos, com rigor definimos prioridades. Gerimos o erário público com total rigor e transparência, o 
que fez de Barcelos um exemplo nacional de boas práticas. 

Estou certo de que qualquer olhar isento reconhecerá este nosso esforço. Mas a nossa missão não está terminada e queremos con-
tinuar a honrar o compromisso que assumimos com os barcelenses. Temos um longo caminho pela frente, temos ideias a nascer 
e projetos em curso. Temos o compromisso da nossa palavra, para fazer sempre melhor. E depois de um mandato difícil, fomos 
capazes de elevar as nossas próprias fasquias.

MIGUEL COSTA GOMES

Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

EDITORIAL
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A Câmara Municipal de Barcelos aprovou as Grandes Opções do Pla-
no e Orçamento para 2014, documento marcado pelo rigor, num qua-
dro de incertezas quanto ao futuro. O executivo liderado por Miguel 
Costa Gomes aposta numa política realista, de desenvolvimento do 
concelho, não obstante as enormes restrições, decorrentes do Orça-
mento de Estado, que está em vigor.
O próximo ano marcará a continuidade de uma política realista, com 
o desenvolvimento do concelho e o bem-estar das famílias como 
meta, reforçando-se o equilíbrio das contas do município, tal como 
sucedeu ao longo dos quatro anos do último mandato.
As orientações estratégicas da Câmara Municipal de Barcelos as-
sentam ainda no respeito pelos compromissos assumidos, com um 

“sentido da responsabilidade”, por um lado, e com uma “perspetiva 
da prestação de um serviço público que se exige para este tipo de 
funções”.
O orçamento municipal e as Grandes Opções do Plano para 2014 têm 
em linha de conta as prioridades do concelho de Barcelos e os pro-
blemas que terão de ser, necessariamente, resolvidos, num cenário de 
crise que o país vai enfrentar, ao longo do ano.
Desse modo, a Câmara de Barcelos insiste num sentido de responsa-
bilidade no que diz respeito à distribuição dos recursos financeiros 
que estão ao dispor da autarquia.
Mas as dificuldades não serão argumento para que a cidade entre em 
gestão corrente. O município prosseguirá a política de investimento 
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bem pensado, ao mesmo tempo que dedicará um olhar atento à ação 
social e às atividades económicas.
O orçamento para o ano de 2014 aponta como prioritário não sobre-
carregar os agentes económicos, através de cobranças de taxas e im-
postos que desencorajam o investimento e funcionam como fatores 
de dispersão. Pelo contrário, a Câmara pretende continuar uma polí-
tica que cativa agentes, empresas e famílias. 
E se do lado do investimento se destaca a responsabilidade – porque 
os recursos não abundam e têm de estar disponíveis para as empresas 
e para as famílias num contexto de crise –, já do lado da despesa su-
blinha-se a continuidade ao combate à dívida da Câmara Municipal, 
um ‘monstro’ que começou a ser derrotado desde 2009. 

O atual executivo municipal conseguiu reduzir o endividamento glo-
bal do município, entre aquele ano e 2013, passando de 49,5 milhões 
de euros para cerca de 25 milhões. Trata-se de um abate de dívida 
para metade, num único mandato, o que constitui um facto assinalá-
vel. Nesse sentido, o executivo mantém a orientação estratégica para 
o mandato que se iniciou em 2013 e termina em 2017. 
Conseguida a sustentabilidade económica, serão criadas agora as 
condições necessárias à promoção da empregabilidade local, às polí-
ticas ativas para os jovens, à qualificação da população, à criação de 
um pacto com a comunidade, tendo em vista um concelho saudável, 
com estratégia, com preocupação em defender as pessoas, a cultura, 
o turismo, o artesanato e todo o património de Barcelos. 

ORÇAMENTO DE 62,3 MILHÕES É INFERIOR AO DO ANO PASSADO

O orçamento para 2014 consubstancia um ajustamento, na medida em que 
se planificou a atuação municipal dentro de limites mais restritos, o que exi-
giu definir com grande determinação as prioridades do município. Nestes 
termos, o orçamento é inferior ao do ano transato, em 6,4 milhões de euros, 
situando-se nos 62,3 milhões de euros.

A Câmara de Barcelos prevê uma receita corrente de cerca de 50,2 milhões 
de euros e uma receita de capital de cerca de 12 milhões de euros. A despesa 
corrente será cerca de 35,4 milhões e a despesa de capital rondará os 26,8 
milhões de euros. De notar que há um saldo corrente de 14,8 milhões, desig-
nado de “poupança corrente”, que se traduz numa poupança de 24 por cento. 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL RIGOROSA

MENOS DÍVIDA, MENOS TAXAS, MAIOR CONTROLO DAS CONTAS

A Câmara Municipal de Barcelos prevê fazer uma avaliação sistemática da execução orçamental, 
ao longo do ano. Por outro lado, irá respeitar as metas de endividamento, abaixo do limite, contro-
lando o serviço de dívida de médio e longo prazo. 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014 prevêem ainda a redução dos prazos médios 
dos pagamentos do município, em cerca de 30 dias.
Entre as medidas de incentivo fiscal destaca-se a manutenção da cobrança de uma taxa de 0,35 por 
cento do IMI nos prédios avaliados e de 0,7 por cento para os prédios não avaliados. Na cobrança da 
derrama, o valor será de apenas 1,2 por cento para as empresas com volume de negócio acima dos 
150 mil euros. A Câmara continuará a isentar de taxas as esplanadas de ocupação da via pública.
Destaque-se ainda o seguinte facto: desde 2010, a Câmara de Barcelos aposta na manutenção 
das taxas cobradas pelo município, com o objetivo de não agravar o quadro fiscal de empresas e 
famílias, no que constitui um apoio feito com grande esforço da autarquia. 
Ainda em matéria de desenvolvimento, o Município de Barcelos continuará a considerar as juntas 
de freguesia como fortes parceiros na gestão municipal, sendo que se manterá a estratégia de 
transferência do equivalente a 200% do Fundo de Financiamento das Freguesias, por transferên-
cia de competências através de protocolo.
O município adotará ainda uma política dinâmica e proativa na candidatura a projetos financiados 
pelo novo Quadro Estratégico Comunitário 2014/2020, que se ajustem aos interesses de Barcelos 
e dos barcelenses.

PASSIVOS 
FINANCEIROS

2009
Empréstimos: 30.5 milhões de euros
Fornecedores: 13.4 milhões de euros 
Total: 43.9 milhões de euros

2010
Empréstimos: 27.7 milhões de euros
Fornecedores: 09.2 milhões de euros
Total: 36.9 milhões de euros

2011
Empréstimos: 24.9 milhões de euros
Fornecedores: 08.5 milhões de euros 
Total: 33.4 milhões de euros

2012
Empréstimos: 22.3 milhões de euros
Fornecedores: 05.1 milhões de euros
Total: 27.4 milhões de euros

2013
Empréstimos: 21.7 milhões de euros
Fornecedores: 03.3 milhões de euros
Total: 25 milhões de euros*

Desde 2009, a dívida da Câmara de Bar-
celos tem vindo sucessivamente a descer, 
passando de 43.9 milhões de euros para 
25 milhões de euros. É o efeito da política 
de combate ao despesismo e do rigor que o 
executivo tem adotado.

Dados relativos a 31 de dezembro de cada ano

*Previsão

DESTAQUE
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“CUIDADO DE NÃO AGRAVAR IMPOSTOS”

MIGUEL COSTA GOMES DESTACA

Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos, salienta que o orçamento municipal para o ano de 2014 aposta na “educação, 
no apoio social e no combate às necessidades das famílias”. 
“Houve o cuidado de não haver um agravamento de impostos, que norteia as nossas políticas, desde que iniciámos funções. Desse 
modo, o princípio da solidariedade, responsabilidade, equidade e rigor é a base deste documento, tendo em vista a compreensão das 
dificuldades”, destaca Miguel Costa Gomes.
O orçamento “terá de ser gerido e monitorizado constantemente”, salienta ainda o autarca. E o município “estará preparado para reagir 
a condicionantes adversas que venham a surgir ao longo do ano de 2014”. 

Numa lógica de apoio ao tecido empresarial, 
a Câmara Municipal de Barcelos vai manter a 
isenção da cobrança da derrama sobre as empre-
sas com volume de negócios até 150 mil euros, 
medida que vigorará já em 2014. Nas entidades 
com volume de negócios superior, a derrama será 

de 1,2 por cento sobre o lucro tributável e não 
isento, gerado na área geográfica do município.
Trata-se de uma política fiscal amiga das em-
presas, para que estas se apresentem no mercado 
com maiores recursos e competitividade, sem 
que as entidades públicas travem processos de 

desenvolvimento e, por inerência, de criação de 
postos de trabalho. A Câmara Municipal tem 
noção de que empresas mais competitivas repre-
sentam valor acrescentado para Barcelos, pelo 
que tentará sempre exercer a menor carga fiscal 
possível.

ExECUTIVO MANTÉM REDUÇÃO DE DERRAMA PARA APOIAR EMPRESAS

DESTAQUE
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MIGUEL COSTA GOMES FAZ UMA VIAGEM AO MANDATO 
ANTERIOR E LANÇA AS PERSPETIVAS DO FUTURO

ENTREVISTA
MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara de Barcelos
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Com uma nova forma de fazer política, o executivo da Câmara Municipal de Barcelos aproximou a 
autarquia da população olhando as juntas de freguesia como verdadeiros parceiros. Com esta visão, 
mesmo perante um quadro financeiro difícil, Miguel Costa Gomes liderou um projeto que une ambição 
e rigor, transparência e humanização. O resultado está à vista, quer na mudança empreendida em 
Barcelos, quer no reconhecimento feito por entidades independentes.
Da Educação à Saúde, passando pela área Social, Cultura e Património, o município cumpriu um 
programa exigente. “Barcelos mudou muito”, diz Miguel Costa Gomes numa entrevista que representa 
uma viagem ao passado recente para lançar as plataformas de futuro.

“DAMOS PRIORIDADE 
AOS CIDADÃOS”

DESTAQUEDESTAQUE
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Barcelos iniciou, em 2009, um novo ciclo político inspirado num con-
trato de cidadania com os barcelenses. Após quatro anos de mandato, 
que mudanças se sentem na cidade e no concelho?
Barcelos mudou muito! O projeto de cidadania que apresentámos em 2009 
tinha como objetivo dar primazia aos problemas dos cidadãos. A partir daí 
desenvolvemos todo o nosso trabalho, que foi muito exigente, até porque 
herdamos uma Câmara numa situação económica difícil e que não estava 
virada para a resolução dos problemas dos cidadãos. Penso que incutimos 
uma forma de fazer política diferente, dando importância ao cidadão e res-
peitando o espaço de cada um.
De facto, ao longo destes quatro anos, cultivámos uma relação aberta e dis-
ponível com os cidadãos, atendendo as pessoas e resolvendo os seus proble-
mas. Pusemos os espaços camarários à disposição da sociedade, permitindo 
que esta usufruísse daquilo que é público e que pertence a todos. Noutros 
casos, devolvemos aos cidadãos espaços importantes, reabrindo o Museu de 
Olaria, a Torre Medieval e o Teatro Gil Vicente.
O nosso projeto de cidadania obedece a um conceito de relação direta com 
os cidadãos e posso dar como exemplo as Presidências Abertas. Eu próprio 
promovo o diálogo com as pessoas, respondendo a tudo o que perguntam, 
expondo-me às suas críticas e às suas reclamações. Esta é a nossa forma de 
fazer política.
Ouço dizer que antes de nós as coisas não eram assim, que havia uma rela-
ção distante com os cidadãos, mas este executivo, quer eu próprio, quer os 
vereadores, atuamos de forma diferente, porque se respeitarmos as pessoas 
não há que ter medo.

Esse contrato de cidadania que estabeleceu uma nova relação de con-
fiança entre o Município e os cidadãos também se expressou na relação 
com as instituições, designadamente com as juntas de freguesia. De que 
modo as autarquias se integram nessa nova relação de confiança?
Sempre atribuímos às juntas de freguesia um papel central no desenvolvimento 
do concelho. Quando falo no projeto de cidadania falo no seu todo. Não só na 
relação direta com os cidadãos mas na forma de organização que existe no nos-
so Município. Dignificámos o papel das juntas, até porque era conhecida a polí-
tica “de chapéu na mão”, que vinha do passado. Acabámos com isso e permiti-
mos que as juntas desenvolvessem a sua atividade numa lógica de proximidade.
O protocolo dos 200%, uma iniciativa única a nível nacional, reforça esse papel 
do presidente de junta na relação com os cidadãos. Mas para tudo isto funcionar 
era preciso disponibilizar condições financeiras às juntas que lhes permitissem 
ter uma função mais ativa.
Quando entramos na Câmara Municipal uma das coisas que me fazia muita 
impressão eram os custos que estavam apensos a algumas situações nas jun-
tas de freguesias. Por exemplo, pequenas intervenções na área escolar e outras, 
como a limpeza de valetas. Muitas vezes, o Município afetava recursos grandes 
demais para as necessidades no terreno e nós, ao alterar o modelo de gestão, não 
só dignificamos o papel do presidente de Junta como resolvemos os problemas 
de forma mais rápida e, ao mesmo tempo, evitamos custos suplementares ao 
Município.
As freguesias são uma riqueza cultural da qual não podemos abdicar. Temos é 
de procurar dar-lhes o seu espaço e a sua autonomia no desenvolvimento dos 
seus projetos e na relação com os cidadãos e com as instituições locais.
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O nosso projeto de cidadania obedece a um conceito de relação 
direta com os cidadãos e posso dar como exemplo as Presidências 
Abertas. Eu promovo o dialogo com as pessoas, respondendo 
a tudo o que perguntam, expondo-me às suas críticas e às suas 
reclamações. Esta é a nossa forma de fazer política."

Que outras mudanças deteta na sociedade barcelense, particularmente 
na relação que os jovens passaram a ter com a cidade?
Fizemos uma aposta clara nos jovens, através de um modelo que articula os seus 
interesses e a sua perspetiva de futuro com a revitalização do espaço urbano.
No passado, os jovens não tinham, na cidade, grandes alternativas do ponto de 
vista de lazer. Alteramos isso por completo e um exemplo dessa alteração é o 
Milhões de Festa que é hoje um festival reconhecido e no qual a Câmara in-
vestiu e se empenhou fortemente. E conseguimos mais: estamos já na quarta 
edição do Festival, quase a custo zero para o Município e com grandes reper-
cussões quer na economia local quer na vinda de jovens ao nosso concelho.
Portanto, fizemos aquilo que devia ser feito: manter os jovens na sua cidade, 
evitando deslocações desnecessárias e ajudando a economia local.
Nos últimos quatro anos, para além de uma diversidade de propostas pro-
movidas pela própria Câmara Municipal, a sociedade barcelense soube cor-
responder a este movimento e começou a apresentar iniciativas que cativam 
cada vez mais jovens dentro da área do nosso concelho.
Esta é, portanto, uma área que vamos continuar a trabalhar, até porque esta-
mos a falar de um dos concelhos mais jovens do país.

Barcelos foi considerado por entidades independentes o segundo muni-
cípio melhor gerido a nível nacional, em 2012. Qual a importância deste 
facto para o concelho? 
É muito importante o concelho de Barcelos ser uma referência a nível na-
cional. Contudo, é preciso recuar ao início do mandato para compreender-
mos melhor o alcance deste facto. Em novembro de 2009, o Município es-
tava numa situação de endividamento que era preciso controlar. Impusemos 
disciplina e rigor nas contas do Município sem que isso implicasse menos 
investimento. Optámos por melhor investimento e com mais transparência.
A nossa gestão financeira permitiu também diminuir o passivo – não con-
tribuímos com um único cêntimo para o défice nacional, pelo contrário, 
abatemos o défice!
De facto, tínhamos vários problemas de endividamento. Se a médio e a longo 
prazo o endividamento estava contratualizado, já o de curto prazo era um gran-
de problema, essencialmente as dívidas a fornecedores. Atendendo às circuns-
tâncias que o país atravessa e às necessidades das empresas, era necessário fazer 
um esforço no sentido de liquidar essas dívidas, dignificando as relações entre a 
Câmara e esses fornecedores.
Quando chegamos à Câmara, em fins de 2009, herdamos um prazo médio de 
pagamento a fornecedores de 152 dias e neste momento estamos, segundo da-
dos da Direção Geral da Administração Local, com um prazo médio de 30 dias!

Ora isto tem um efeito muito importante, porque também ajuda a que as 
empresas não tenham de se endividar na banca.
Era imperioso que o Município fizesse este esforço, permitindo a circulação 
de capitais na área do concelho, o que acaba por contribuir para a animação da 
economia local, não só na perspetiva dos fornecedores, mas numa perspetiva 
global, nomeadamente no comércio, na restauração e outras áreas importantes.

Desde a elaboração do primeiro orçamento, o de 2011, verifica-se uma 
preocupação em atender às receitas reais e a uma execução orçamental 
elevada. Que importância atribui a este aspeto para a credibilidade das 
contas do Município?
No passado havia o hábito de orçamentar a partir de receitas virtuais e depois, 
quando o investimento surgia, recorria-se à banca. Acabamos com isto! Ado-
támos o princípio de que “se temos um pão não podemos fazer de conta que 
temos dois”. Portanto, se “temos um pão”, temos de o saber gerir.
Seguimos este princípio à risca e é por isso que hoje temos execuções or-
çamentais muito altas porque o orçamento também é baseado na realidade 
do próprio Município. Se temos um determinado valor de receita temos 
de ajustar a despesa (quer a despesa corrente quer a despesa de investi-
mento) a essa receita, evitando recorrer ao crédito. Este foi, sem dúvida, 
um dos grandes sucessos do mandato, pois foi esse rigor, quer na receita 
quer na despesa, que nos permite ter hoje execuções orçamentais elevadas 
e mais credibilidade nas contas. Por exemplo, a execução orçamental de 
2013 andará nos 92%, quando no passado tínhamos execuções de 50% 
ou pouco mais.

Esta forma de gestão que tem vindo a caraterizar permite poupança de 
recursos financeiros importantes. Para onde foram canalizados esses 
recursos e quais os destinos prioritários?
Foram para áreas fundamentais, como é o caso da educação, que é estru-
turante para o concelho. Fizemos em quatro anos o maior investimento de 
sempre na melhoria do parque escolar gerido pelo Município – só nos sete 
centros escolares foram investidos mais de 12 milhões de euros – revimos 
a Carta Educativa, tornámos Barcelos numa Cidade Educadora, apoiámos 
a criação de bibliotecas escolares e colaboramos nos projetos educativos, 
empenhámo-nos na resolução de diversas situações que as políticas go-
vernamentais têm suscitado nesta área, comparticipámos na compra de 
miniautocarros, de manuais escolares e de manuais digitais, apoiámos 
mais os transportes escolares e mantivemos uma atenção permanente às 
necessidades dos alunos, ao nível da ação social escolar, garantindo cerca 
de sete mil refeições diárias e o reforço alimentar em algumas situações.
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anos. Que significado político atribui a esta reeleição? 
Atribuo uma grande importância à reeleição. Primeiro, porque o nosso primei-
ro mandato foi muito difícil, dado que herdamos uma gestão com o mesmo 
modelo partidário desde o 25 de Abril. Mas os barcelenses compreenderam 
as dificuldades que herdamos e deram-nos um voto de confiança claro, o que 
significa que, desde 2009, demos os passos certos na governação do concelho. 
Ao reelegerem este executivo, os barcelenses deram-nos um aval dizendo que 
é assim que temos de fazer política, isto é, dar prioridade aos cidadãos.
A reeleição é, no fundo, o reconhecimento dos barcelenses de todo o trabalho que 
foi desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos. 
Por isso, vamos continuar a trabalhar para corresponder à expetativa que os bar-
celenses têm depositado em nós, procurando ultrapassar todas as dificuldades. 
Pela nossa parte, e como já tenho afirmado, vamos dar prioridade à resolução 
dos problemas dos cidadãos, fazendo parte da solução e nunca do problema.

Quais os grandes desafios do novo mandato e quais são as áreas princi-
pais em que o executivo municipal se vai envolver?
Mantemos as áreas fundamentais, como a educação e a ação social, com 
grande atenção às necessidades das famílias, procurando não sobrecarregar 
com aumentos de taxas, porque compreendemos as dificuldades que as fa-
mílias atravessam.
Por outro lado e tendo em conta o rigor da gestão orçamental, vamos ten-
tar concretizar alguns projetos necessários e estruturantes para o concelho. 
Estamos a avançar com a requalificação da Estrada Municipal de Sequeade 
– um investimento de quase dois milhões de euros – mas prevemos avançar 
também com a requalificação da estrada de Milhazes, entre outras.
São projetos que estão aqui há alguns anos e é preciso fazer este esforço 
no sentido de serem concretizados, como é o caso do nó de Santa Eugénia.
Temos grandes expetativas quanto ao próximo quadro comunitário, para 
podermos fazer algum investimento. As obras estão priorizadas e reconhe-
cemos a necessidade de cada uma delas, pelo que esperamos poder contar 
com novos fundos comunitários.
Para além destas áreas, vamos reforçar a aposta no turismo e no artesanato, 
uma área económica de grande importância, pois várias famílias dependem 
dela para sobreviver. 
Nos últimos quatro anos valorizámos Barcelos como capital do artesanato e 
o seu símbolo maior que é o galo. Por isso, demos ênfase à Mostra de Arte-
sanato, cada vez mais participada por novos artesãos que vêm nesta ativida-
de uma alternativa séria em termos de rendimento. Mas vamos procurando 

De resto, a área social é uma das nossas grandes preocupações. Devido às cir-
cunstâncias que o país atravessa, as necessidades das famílias são grandes, por 
força do desemprego e de todo o tipo de dificuldades. Apoiámos a renda e a 
habitação social, atribuímos bolsas de estudo e mantemos um vasto conjunto de 
apoios aos mais necessitados.
Fizemos também uma aposta grande no movimento associativo e nas juntas de 
freguesia, para as quais canalizamos, de forma equitativa, perto de 20 milhões 
de euros, através do protocolo dos 200%.
A poupança permitiu também à Câmara fazer investimento direto, concreti-
zando obras importantes, como a requalificação das avenidas D. Nuno Álvares 
Pereira e João Duarte, entre outras.

Apesar disso o executivo optou por uma politica fiscal reduzida. Em 
que medida essa politica beneficia as pessoas e as empresas?
Pode parecer contraditório como é que mantemos as taxas ao nível de 2009 
– algumas até reduziram – e conseguimos reduzir a dívida, mas só uma 
gestão baseada no rigor e na responsabilidade permite conciliar estes dois 
objetivos.
Baixámos algumas taxas de ocupação de espaço público, como a feira e as 
esplanadas – e no caso das esplanadas até isentamos na totalidade – e não 
aumentamos as taxas, porque percebemos que as necessidades das famílias 
e das empresas são muito grandes, como é o caso do IMI e da derrama.
Mantivemos o equilíbrio orçamental graças ao controlo rigoroso da despesa 
corrente e à poupança, o que nos permitiu não aumentar impostos, manter 
as taxas relativamente reduzidas e, noutros casos, isenções totais.
Voltando ao IMI, o atual executivo ponderou fazer uma redução para as 
taxas mínimas legais, mas sabemos que a reavaliação dos prédios, levado 
a cabo pelas Finanças, aumentou o valor pagar. Sobre isso nada podemos 
fazer. Sabemos que, na sequência da reavaliação, os barcelenses vão pagar 
mais 2,2 milhões de euros e que esse dinheiro não vai para o Município 
de Barcelos, mas para o Fundo de Apoio Municipal, gerido pelo governo. 
É uma situação injusta para as finanças locais, porque o normal seria que 
esse fundo revertesse a favor de Barcelos e, nesse caso, teríamos condi-
ções de pensar numa compensação da taxa beneficiando diretamente os 
barcelenses. 

Em 29 de setembro de 2013, os barcelenses voltaram a eleger Miguel 
Costa Gomes para liderar a Câmara Municipal nos próximos quatro 

Adotamos o princípio de que "se temos um pão não podemos fazer 
conta que temos dois". Portanto, se "temos um pão" temos de o 
saber gerir. Seguimos este princípio à risca e é por isso que hoje 
temos execuções orçamentais muito altas porque o orçamento 
também é baseado na realidade do próprio Município"

DESTAQUE
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criar novas dinâmicas, aproveitando a reabertura do Museu de Olaria e da 
Torre Medieval. Ainda no âmbito do turismo, reforçamos outras áreas como 
a gastronomia e vinhos, tendo Barcelos sido eleita, recentemente, a cidade 
portuguesa do Vinho 2014. Neste contexto, estamos a trabalhar num pro-
grama que vai durar todo o ano e que tem como objetivo mostrar o melhor 
dos nossos vinhos.

As parcerias com as juntas de freguesia vão manter-se?
Pela experiência que tivemos no primeiro mandato o protocolo com as fre-
guesias é fundamental e, por isso, vai ser mantido, procurando que as juntas 
sejam mais rigorosas na sua execução.
A reforma administrativa veio trazer algumas alterações no modelo de ges-
tão das freguesias e, portanto, é preciso ajudar os autarcas eleitos nas uniões 
de freguesia para que estes as olhem como um todo. A Câmara está dispo-
nível para apoiar os autarcas no sentido de dar atenção a este novo modelo 
administrativo do território.
Penso que os problemas da reforma administrativa vão surgir agora com a 
nova forma de gestão e aqui e ali já vemos algumas dificuldades.

Como vai a Câmara Municipal apoiar o investimento? 
Vamos continuar a apoiar as empresas por via do desagravamento fiscal, 
mantendo taxas reduzidas quer na derrama quer nas que se aplicam à ativi-
dade económica em geral. Esta é uma forma imediata de apoiar as empre-
sas, mas temos vindo a desenvolver – e vamos continuar – formas de apoio 
indireto, como ajudar à legalização, ampliação e construção de unidades 
industriais.
Desde 2009, legalizámos instalações de muitas empresas. Face à situação 
em que o país vive, é preciso que o executivo faça tudo o que esteja ao seu 
alcance no sentido de criar condições de manutenção das empresas e isso 
muitas vezes passa por alguns processos administrativos, como ampliações 
ou investimentos que as empresas queiram fazer.
No último mandato permitimos mais de 60 milhões de euros de investi-
mento e criação de postos de trabalho, com este princípio, fazendo alguns 
reconhecimentos de interesse público no sentido de permitir às empresas os 
investimentos necessários.

A crescente privatização/concessão de serviços públicos está a afetar 
profundamente as autarquias e a vida quotidiana das pessoas. Como é 
que esta realidade afeta também o concelho de Barcelos?
É do conhecimento público que sempre fomos contra a forma como a con-
cessão das redes de água e saneamento foi feita no nosso concelho. Opu-
semo-nos sempre à subida do custo da água e batemo-nos por um serviço 
adequado e financeiramente comportável para os barcelenses. Nesse senti-
do, estamos junto dos tribunais a defender os barcelenses de um contrato de 
concessão da água e do saneamento que já mostrou ser ruinoso.
Quanto à Parceria Público-Privada, aguardamos a decisão do Tribunal Arbi-
tral no que concerne à sua viabilidade. 
Em ambos os casos, mantemos a nossa intransigência na defesa dos interes-
ses dos barcelenses que são, também, os interesses do Município.
Mas não menos preocupantes são as perspetivas de privatização da Resuli-
ma, já que daí podem advir, em breve, aumentos nos encargos com o trata-
mento dos resíduos sólidos do concelho de Barcelos. 
Fui designado, recentemente, representante da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses para a privatização das 11 concessões da Empresa 
Geral de Fomento, pelo que estou seriamente preocupado com as conse-
quências desta decisão do governo, como o aumento dos custos e a própria 
construção do aterro sanitário de Paradela.
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Quem é Quem no
executivo municipal
MIGUEL COSTA GOMES
PRESIDEnTE

Pelouros
• Planeamento e Gestão Urbanística
e Serviços Urbanos;
• Obras Municipais;
• Freguesias;
• Juventude e Associativismo;
• Gabinete de Comunicação.

DOMInGOS RIBEIRO PEREIRA
VEREADOR

Pelouros
• Gestão Económica e Financeira;
• Recursos Humanos;
• Desenvolvimento Económico.

MARIA ARMAnDInA FéLIx VILA Chã SALEIRO
VEREADORA

Pelouros
• Educação;
• Saúde Pública;
• Ação Social;
• Bibliotecas.

JOSé CARLOS DA SILVA BRITO
VEREADOR

• Desporto;
• Turismo;
• Artesanato;
• Protecção Civil;
• Gestão e Modernização Administrativa.

ALExAnDRE MIGUEL GOnçALVES MACIEL 
VEREADOR

Pelouros
• Fiscalização Municipal e Polícia Municipal;
• Contraordenações;
• Serviços Jurídicos;
• Mobilidade; 
• Ambiente: Parques e Jardins e Gestão

de Frota e Equipamento.

MARIA ELISA AzEVEDO LEITE BRAGA
VEREADORA

Pelouros
• Cultura; 
• Museus e Arquivo;
• Infraestruturas Culturais.

DOMInGOS JOSé DA SILVA ARAúJO
VEREADOR

FéLIx FALCãO DE ARAúJO
VEREADOR

ROSA CRISTInA RODRIGUES BARBOSA
VEREADORA

AnTónIO JORGE DA SILVA RIBEIRO
VEREADOR

MAnUEL CARLOS DE COSTA MARInhO
VEREADOR

DESTAQUE
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Atenta às carências económicas de algumas famílias, a Câmara Muni-
cipal de Barcelos voltou a servir pequenos-almoços às crianças e jovens 
que frequentam as escolas do 1.º ciclo. Esta medida de alcance inesti-
mável repete-se, depois de no ano letivo passado ter sido implementada 
com sucesso. 
Numa altura em que as famílias enfrentam o flagelo do desemprego e gran-
des dificuldades para garantir necessidades básicas como a alimentação, o 
Município de Barcelos entende que esta iniciativa de reforço alimentar faz 
todo o sentido.
Para assegurar os pequenos-almoços à sua população escolar, a autarquia de 
Barcelos estabeleceu diversos protocolos com instituições sociais e com as 

Juntas de Freguesia do concelho. Graças a esta união de forças garante-se 
aquela que é considerada a mais importante refeição do dia, sabendo-se a 
importância de uma alimentação equilibrada no rendimento escolar.
Com esta ação social, a Câmara Municipal de Barcelos está a combater pro-
blemas como a exclusão e o abandono escolar, junto de famílias carencia-
das, promovendo a igualdade de oportunidades para as crianças e jovens de 
Barcelos.
Os pequenos-almoços são servidos nas escolas, entre as 8h00 e as 8h30, 
assegurados pelas Juntas de Freguesia, no âmbito do protocolo estabeleci-
do com o município, que por sua vez assume os encargos desta medida de 
grande alcance social.

MUNICÍPIO SERVE PEQUENOS-ALMOÇOS
A ALUNOS DE FAMÍLIAS CARENCIADAS

MEDIDA DE GRANDE ALCANCE SOCIAL PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

A Câmara Municipal de Barcelos continua a 
apostar no Regime da Fruta Escolar, medida 
que surgiu no ano letivo 2010-2011, com o ob-
jetivo de promover hábitos alimentares saudá-
veis, na comunidade escolar, que envolve mais 
de 4800 alunos.
Duas vezes por semana, é feita a distribuição das 
peças de fruta – maçã, pêra, clementina, tangerina, 
laranja, banana, cerejas, uvas, ameixa, entre outras 

– pelos alunos do 1.º ciclo do concelho de Barcelos, 
sem que se substitua quaisquer refeições ou com-
plementos alimentares distribuídos nas escolas. 
O Regime da Fruta Escolar assenta em três eixos 
de promoção de saúde pública: contribuir para a re-
dução dos riscos de obesidade infantil e de doenças 
associadas; aumentar competências nos domínios 
da educação alimentar e da saúde em contexto es-
colar; aproximar as crianças do mundo rural, para 

fomentar o consumo de produtos hortofrutícolas.
O investimento nesta medida, financiada pela 
União Europeia – ao abrigo das regras de distri-
buição de frutas e produtos hortícolas nas escolas 
– ronda os 50 mil euros. A Câmara Municipal 
de Barcelos pretende contrariar uma realidade: 
as quantidades insuficientes de frutos e legumes, 
muito aquém do recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde.

DISTRIbUIÇÃO DE FRUTAS PELAS ESCOLAS PROMOVE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
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A Câmara de Barcelos e o Centro Social da Paróquia de Arcozelo ru-
bricaram um protocolo para integrar psicólogos e terapeutas da fala nas 
escolas do concelho, no âmbito de um programa municipal de apoio 
psico-educativo e social.
Este acordo tem como finalidade “o desenvolvimento educativo e so-
cial”, sobretudo nas áreas da educação e apoio social, “contribuindo 
para a integração e sucesso escolar dos alunos”, bem como para a me-
lhoria da qualidade de vida e do bem-estar das famílias”. 
O projeto, que não implica custos para o Centro Social da Paróquia de 
Arcozelo, tem a validade de 180 dias, sendo que o município comparti-
cipa com 220 mil euros, que serão entregues em prestações. 
Caberá ao Centro Social assumir todos os custos relativos do programa, 

desde encargos laborais, organizativos e logísticos necessários à sua im-
plementação. Também é sua missão “planificar e desenvolver as ativida-
des inerentes ao objeto e finalidades do protocolo, com recurso a técni-
cos habilitados e especializados na área da Psicologia e Terapia da Fala”. 
Graças a este protocolo, colmata-se uma lacuna relacionada com a ausên-
cia destes profissionais que prestam um importante serviço aos alunos e 
à comunidade. A Câmara Municipal de Barcelos consegue, deste modo, 
corrigir insuficiências no serviço prestado pelo Ministério da Educação.
O programa de apoio foi desenvolvido até junho de 2013, a cargo da 
Empresa Municipal de Educação de Cultura de Barcelos. Com este pro-
tocolo com o Centro Social de Arcozelo, foi possível estender a sua 
duração.

PSICÓLOGOS E TERAPEUTAS DA FALA
NAS ESCOLAS

CÂMARA DE BARCELOS E CENTRO SOCIAL DE ARCOZELO RUBRICAM PROTOCOLO
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RUAS DE SANTA EUgÉNIA REqUALIFICADAS 

CAMINHO DAS MELDROAS ALVO DE FORTE INTERVENÇÃO

Numa parceria entre a Câmara Municipal de Barcelos e a Junta de Rio 
Covo Santa Eugénia, foram requalificadas quatro vias na freguesia: 
Rua da Lobagueira, Rua José Gomes Alves, Rua das Farias e Rua da 
Fonte, numa extensão de dois quilómetros.

As obras – que resultam de um investimento de 434,6 mil euros – in-
tegram alargamento das ruas, execução das redes de abastecimento de 
água, drenagem de águas residuais e águas pluviais, mudança de esta-
ção elevatória e pavimentação.

A Junta de Freguesia de Alheira e Igreja Nova terminou o alargamento e pa-
vimentação do Caminho das Meldroas, uma obra que representa um inves-
timento de 88.750,20 euros, financiado pela Câmara Municipal de Barcelos.
O Caminho tem cerca de 400 metros de extensão e permite a ligação entre 
a Estrada de Santa Marinha de Alheira (antiga Nacional 306) e a Rua de 
Nossa Senhora do Rosário. A obra inclui alargamentos e construção de mu-
ros, drenagem de águas pluviais e pavimentação em betuminoso, tornando 

transitável um percurso que encurta distâncias consideráveis entre a Estrada 
de Santa Marinha, a zona do Monte de S. Lourenço e Igreja Nova. Ainda 
no âmbito da melhoria da rede viária de Alheira, a autarquia procedeu à 
requalificação urbanística da área envolvente da capela de Nossa Senhora do 
Rosário, alargamento da Rua, construção de muros e pavimentação em cubo 
de granito. A obra teve um custo de 41.201,56 euros e foi também subsidiada 
pelo Município.
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VIA DE LIgAÇÃO ENTRE SEqUEADE E bASTUÇO COM MAIS qUALIDADE 

A Junta de Freguesia de Arcozelo está a requalificar a Rua da Igreja, uma 
obra que inclui a instalação de um sistema de drenagem de águas pluviais e 
que representa um investimento global de cerca de 60 mil euros.
O financiamento é assegurado por verbas provenientes do protocolo que a 
freguesia estabeleceu com o Município, no âmbito da delegação de compe-
tências, e de subsídios da Câmara Municipal.
A obra vai melhorar significativamente as condições de circulação de pesso-
as e veículos naquela importante via da freguesia, numa extensão de cerca de 
275 metros, entre a antiga EN 306 e o cemitério.
Os trabalhos incluem a instalação de um sistema eficaz de drenagem de 
águas pluviais e a pavimentação em cubo de granito. Vão ser colocados lan-
cis de betão e serão construídos novos passeios em alguns troços da rua.

A Câmara Municipal de Barcelos avançou com a reconstrução de um novo 
pontão no Caminho Municipal 1140, em Macieira de Rates, após a rotura na 
passagem que liga entre aquela freguesia e Negreiros. Do plano de trabalhos 
faz parte a demolição da ponte danificada e a construção de um novo pontão, 
em betão, composto por um tabuleiro de 15 metros, com passeios pedonais. 
A obra tem um custo que ronda os 191 mil euros. 

A Câmara Municipal de Barcelos ratificou, na reunião extraordinária do 
executivo, realizada no dia 17 de dezembro, a decisão do Presidente do 
Município de adjudicar à empresa Martins & Filhos, S.A., a empreitada 
de “Beneficiação da EM 561 desde Sequeade ao limite do concelho”, pelo 
valor de 1.513.354,17€, acrescido de IVA de IVA à taxa legal em vigor.

A obra, lançada a concurso público em 28 de agosto de 2013, tem um 
prazo de execução de 547 dias.
A ratificação foi aprovada por maioria, com a abstenção dos vereadores 
da Coligação Somos Barcelos e do vereador do MIB.

Arcozelo: Investimento na Rua da Igreja

Macieira de Rates: pontão reconstruído

A Câmara Municipal de Barcelos ratificou, na reunião extraordinária do 
executivo, realizada no dia 17 de dezembro, a decisão do Presidente do 
Município de adjudicar à empresa Martins & Filhos, S.A., a empreitada 
de “Beneficiação da EM 561 desde Sequeade ao limite do concelho”, pelo 
valor de 1.513.354,17€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

A obra, lançada a concurso público em 28 de agosto de 2013, tem um 
prazo de execução de 547 dias.
Trata-se de um investimento estruturante que melhora a Entrada Muni-
cipal que passa nesta freguesia até ao limite do concelho.

Ainda no âmbito desta intervenção, a Junta de Freguesia está a proceder à 
repavimentação e instalação de sistema de drenagem de águas pluviais na 
Travessa do Calvário, que implica um investimento de mais 20 mil euros por 
parte da autarquia.
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Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara Municipal de Barcelos, 
inaugurou importantes obras que vão servir Durrães e Tregosa: a re-
qualificação do Largo de S. Lourenço e do Adro da Igreja Paroquial de 
Durrães, que a população “ansiava há anos”, segundo destacou o autarca 
local José Dias.
O presidente da Junta da União de Freguesias de Durrães e Tregosa 
destacou o “empenho do líder da Câmara Municipal de Barcelos”, na 
concretização desta empreitada, que resulta de um investimento de 150 
mil euros. 
José Dias destacou ainda a parceria estabelecida com a Igreja Paroquial, que 
“permitirá realizar outras obras importantes, como o alargamento do cemi-
tério e a construção da casa mortuária”. E realçou também a pavimentação 
da Rua das Agras, em Tregosa, que Miguel Costa Gomes visitou.

“Esta União de Freguesias vai trabalhar sempre em parceria com a Câ-
mara Municipal, pois sabemos que podemos contar com este executivo 
municipal liderado por Miguel Costa Gomes, na resolução dos proble-
mas e na melhoria da qualidade de vida da população de Durrães e de 
Tregosa”, referiu José Dias.
O presidente da Câmara Municipal de Barcelos agradeceu este reconhe-
cimento de um esforço que o município vem revelando desde o anterior 
mandato e lembrou que a missão do executivo que lidera consagra “a 
igualdade de tratamento de todos os cidadãos”.
Miguel Costa Gomes garantiu que irá continuar a apoiar investimen-
tos nas freguesias, mesmo enfrentando reduções nas transferências de 
verbas da administração central para os municípios. Em 2014, Barcelos 
sofrerá um corte superior a 600 mil euros.

INAUGURADAS IMPORTANTES OBRAS
EM DURRÃES E TREGOSA

CÂMARA DE BARCELOS INVESTE 150 MIL EUROS
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O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, 
inaugurou a Horta Acessível do Centro Social da Cruz Vermelha de Ma-
cieira de Rates, tendo plantado um árvore de fruto para assinalar uma 
“vida nova” que a instituição pretende desenvolver na relação com as ins-
tituições parceiras e com a Câmara Municipal. Este centro humanitário é 
“um recurso que o concelho tem”, referiu a Presidente da Cruz Vermelha, 
Filomena Bordalo, durante a visita às instalações, salientando a impor-
tância da instituição no meio local e o papel dos parceiros no projeto da 
Horta. Este projeto simboliza “a ligação à terra por parte dos idosos e das 
crianças” e é também um atrativo para novas parcerias, como a que a Cruz 
Vermelha de Macieira estabeleceu com a Fundação EDP.
Falando perante a comunidade do Centro, o Presidente da Câmara felici-
tou a direção pelo trabalho desenvolvido, afirmando que o Município está 
disponível para apoiar a instituição, apesar dos constrangimentos orça-
mentais impostos pela crise económica que afeta o país. Miguel Costa Go-
mes destacou ainda a importância das parcerias no desenvolvimento de 

políticas de cidadania, reafirmando a disponibilidade do Município para 
apoiar os projetos da Cruz Vermelha e solucionar alguns dos problemas 
com que esta instituição se debate.
A visita do Presidente da Câmara começou na Secção de Emergência e 
Transporte da Cruz Vermelha, instalada numa parte da sede da Junta de 
Freguesia, tendo sido mostradas as limitações do espaço para a intensa ati-
vidade diária que ali é desenvolvida: a gestão de 22 viaturas, 15 das quais 
dedicadas exclusivamente às áreas da emergência médica e do transporte 
de doentes.
Acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia, José Padrão, Miguel 
Costa Gomes visitou a creche, instalada no rés-do-chão da sede Junta de 
Freguesia, embora se preveja a sua deslocação para o edifício do Centro 
Social após obras de ampliação.
O Centro tem em funcionamento as valências de jardim-de-infância, 
apoio domiciliário centra de dia e lar para idosos, e uma cantina social 
para 100 pessoas.

PRESIDENTE DA CÂMARA INAUGUROU 
HORTA ACESSÍVEL NA CRUZ VERMELHA DE MACIEIRA
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O concelho de Barcelos foi fustigado pelo mau 
tempo, em outubro passado. A intempérie des-
truiu parte do património municipal, obrigando 
a uma intervenção urgente. Para fazer frente aos 
efeitos do temporal, a Câmara Municipal aprovou 
a contração de um empréstimo de 2,24 milhões 
de euros, que corresponde ao valor do rateio atri-
buído em 2013 ao município, ainda não utilizado.
Esta operação de financiamento extraordinário – 

de médio e longo prazo, junto da Caixa de Crédito 
Agrícola – tem como objetivo garantir condições 
para repor a normalidade nas vias e estruturas afe-
tadas. Algumas pontes, muros e vias barcelenses 
ficaram destruídos, o que implicou uma interven-
ção rápida. O Município fez valer a sua capaci-
dade de endividamento, conseguindo resolver de 
forma rápida um problema das populações.
A intervenção do executivo teve como finalida-

de dar uma resposta, a situações de verdadeira 
emergência, com famílias a enfrentarem cená-
rios de tragédia, com casas destruídas. 
Também o comércio, o património local e algu-
mas infraestruturas que servem os cidadãos bar-
celenses ficaram arrasados com o mau tempo. A 
Câmara Municipal de Barcelos tomou as medi-
das que entendeu serem necessárias, da forma 
mais célere possível.

EXECUTIVO CONTRAI EMPRÉSTIMO
PARA REPARAR ESTRAGOS DO MAU TEMPO

CIDADE FUSTIGADA COM INTEMPÉRIE QUE OBRIGOU A INTERVENÇÃO PRONTA
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A Câmara Municipal de Barcelos aprovou a constituição de uma coope-
rativa de interesse público, ou régie cooperativa, e os respetivos estatutos, 
para prosseguir com os objetivos que estiveram na base da criação da Em-
presa Municipal de Educação e Cultura e da Empresa Municipal de Des-
portos. Esta nova entidade produtora de serviços tem como objeto prin-
cipal “promover o desenvolvimento cultural, educativo e desportivo do 
concelho de Barcelos”, assegurando a gestão de uma Escola Profissional 
para administrar cursos técnico-profissionais e outras atividades educati-
vas conexas, o incentivo e a promoção de ações de formação profissional, 
a gestão de equipamentos culturais, desportivos e similares e a conceção, 
implementação e gestão de atividades culturais, desportivas e turísticas.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Go-
mes, este é um “modelo equilibrado” e que confere “melhor enquadra-
mento para resolver o problema das duas empresas municipais”, cujo 
projeto de fusão apresentado pelo Município não obteve visto prévio do 
Tribunal de Contas.
“O nosso primeiro objetivo é salvaguardar os postos de trabalho que de-
pendem das atuais empresas e tendo nós essa responsabilidade temos de 
arranjar um modelo que tenha um enquadramento legal”, onde se insere a 

conformidade legal da Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos, disse 
ainda o Presidente da Câmara, que acrescentou: “estamos a falar de um 
universo de 200 trabalhadores que dependem das duas empresas muni-
cipais para um universo de funcionários (de cerca) de 40. E só estes 40 
podem voltar ao Município, porque a lei do orçamento não nos permite 
internalizar os outros trabalhadores”.
Designada “Barcelos Cultura, Educação e Desporto” – Cooperativa de 
Serviços de interesse Público de Responsabilidade Limitada, a régie será 
constituída com um capital social mínimo de 50.000,00 euros. A sua 
constituição e os respetivos estatutos, rege-se pelos termos definidos pelo 
Decreto-Lei n.º 31/1984, de 21 de janeiro.
O Município de Barcelos vai subscrever capital social no valor de  
45 000,00 euros, podendo aumentar a sua participação mediante a subs-
crição de novos títulos de capital e afetando à cooperativa bens patrimo-
niais, facilitadores da prossecução do seu objeto estatutário.
A parte restante do capital social pode ser subscrito por pessoas singulares 
ou coletivas.
A cooperativa é composta por membros efetivos e honorários e os seus 
órgãos são a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal.

RÉGIE COOPERATIVA
SALVAGUARDA POSTOS DE TRABALHO 

“BARCELOS CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO” – COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE INTERESSE PúBLICO DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA VAI PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL, EDUCATIVO E DESPORTIVO DO CONCELHO
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DIVERSIDADE É A MARCA DA PROGRAMAÇÃO
CULTURAL DO TEATRO GIL VICENTE

O Município de Barcelos, tem vindo a promover, nos últimos quatros anos, 
a cultura e a criar uma interação entre todos os equipamentos, nomeada-
mente, Galeria Municipal de Arte e Biblioteca Municipal e, desde de 2013, 
Torre Menagem, Museu da Olaria e o Teatro Gil Vicente (TGV). 
Depois de duas décadas de portas fechadas o TGV será o palco para o 
que de melhor se faz em Barcelos nas diferentes áreas culturais, tendo 
como prioridade central privilegiar os artistas e as associações artísticas 
de Barcelos. 
O Conservatório de Música de Barcelos, a Capoeira, o Coral Magistroi, o 
Roda:Mola, a Escola de Dança Flash Li Dance, são algumas das institui-
ções que já subiram ao palco do TGV, cujos espetáculos tiveram sempre 
casa cheia. 
O trabalho e esforço desenvolvido, tendo em conta alguns dos obstáculos 

que o TGV tem de raiz, tem como objetivo ter uma programação tão boa e 
diversificada quanto possível, na qual se inclui uma agenda cultural ecléti-
ca recheada de novidades para todos os gostos e idades: concertos, cantares 
populares, saraus musicais, peças de teatro, cinema, dança e espetáculos 
infantis. É um espaço aberto à população e a programação cultural é pen-
sada de forma a corresponder às suas expetativas. 
“Apesar desta linha orientadora (privilegiar os artistas, associações artís-
ticas de Barcelos e a entrada gratuita) não podemos dispensar os agentes 
externos e o protocolo com a Companhia de Teatro de Braga, assinado 
recentemente, não vem colmatar qualquer lacuna, mas sim diversificar o 
cartaz cultural, dando a oportunidade de termos diferentes peças em palco 
que de outra forma não seria possível”, refere Elisa Braga, vereadora com 
o pelouro da cultura.
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A Capoeira é uma companhia de teatro fundada em Barcelos por um grupo de trabalhadores e 
estudantes, em 1976, tendo apresentado o primeiro trabalho no Liceu Sá de Miranda, em Braga. 
Era, então, um grupo amador, com uma forte componente de intervenção sociocultural, que 
nasceu num Portugal diferente. 
“A cultura era um conceito muito vago, pertencente às elites urbanas e afastada da generalidade 
da população. A Capoeira desenvolveu toda a sua atividade na aproximação das pessoas à cultu-
ra, descentralizando e promovendo a itinerância de projetos culturais”, destaca Tiago Ferreira, 
presidente da coletividade.
O projeto artístico d’A Capoeira mantém princípios básicos desde a sua criação, como sejam, 
“levar a cultura a todos os públicos, particularmente os públicos desfavorecidos”. Este princí-
pio fundamenta a itinerância das produções artísticas e é, ainda hoje, uma marca distintiva da 
Companhia. 
Mas A Capoeira “soube acompanhar a evolução dos tempos e perceber as novas realidades 
socioculturais e artísticas que a cada momento foram surgindo”. Por isso, realça Tiago Ferreira, 
esta companhia “tem vindo a desenvolver novas técnicas artísticas – ao nível da encenação, da 
produção, da representação, entre outros – de forma a corresponder às exigências dos novos 
públicos”.
Com uma atividade ininterrupta durante quase quatro décadas, A Capoeira “carrega esse pa-
trimónio cultural resultante da relação do teatro com o público”, sendo hoje uma instituição 
“reconhecida no concelho e na região pelo seu trabalho artístico e pela sua dedicação à cultura”.
Ao longo deste tempo produziu mais de 50 peças de teatro, fez mais de 1500 representações, 
com o concelho de Barcelos como principal destino das suas atuações, mas também um pouco 
por todo o país e na Galiza. 
Entre o programa de atividades estão animação de rua e de eventos, festivais, encontros de tea-
tro e formação. Neste momento, estão envolvidas diretamente na atividade regular d’A Capoeira 
cerca de 15 pessoas – número variável, já que são as exigências de cada projeto que determinam 
as necessidades de recursos humanos.
A Capoeira traçou como objetivo fundamental da sua atividade a profissionalização. “Ao longo 

“CÂMARA DE BARCELOS TEM SIDO
UM PARCEIRO FUNDAMENTAL”

PRESIDENTE DE “A CAPOEIRA” RECONHECIDO PELO APOIO DO MUNICÍPIO

REAbERTURA DO TgV É 
“NOVO IMPULSO” PARA 
A COLETIVIDADE

A reabertura do Teatro Gil Vicente “pode 
dar um novo impulso à produção teatral no 
concelho”, segundo Tiago Ferreira. 
A Capoeira foi convidada pela Câmara Mu-
nicipal para realizar a 26.ª edição do Festi-
val de Teatro no Teatro Gil Vicente e fê-lo 
“com muita honra, marcando desta forma a 
sua reabertura”. Tiago Ferreira realça que a 
companhia teatral assinala “com satisfação” 
o facto de o Município “disponibilizar este 
espaço às associações concelhias, propi-
ciando condições para uma melhoria quali-
tativas das suas produções”. Condições não 
apenas ao nível da infraestrutura técnica, 
mas também ao nível da formação dos agen-
tes culturais locais.

         CIDADANIA  .  MARÇO ' 14    » 27



do tempo, foi construindo fundações sólidas, quer no plano artístico-cul-
tural, quer na relação com o público, capazes de suportar uma estrutura 
profissional. Possui experiência, conhecimento e condições únicas para 
poder avançar com este tipo de estrutura. Sendo um projeto ambicioso, 
mas realista, entendemos que é fundamental construir parcerias com os 
poderes públicos e com a sociedade em geral, no sentido de garantir o 
lançamento do projeto e a sua viabilidade. Desde logo, o apoio da Câma-
ra Municipal é fundamental para a concretização deste objetivo, que será 
de grande retorno para o Município”, sublinha Tiago Ferreira.
A Capoeira é muito acarinhada pelo público, “muito à custa da relação 
de proximidade com a população local”. Uma estreia da Capoeira em 
Barcelos significa sempre lotação esgotada, porque o público há muito 
reconhece a qualidade artística desta companhia. 
Projeto com quase quatro décadas ininterruptas de atividade, teve mo-
mentos mais dinâmicos que outros. No entanto, destaca o presidente da 
coletividade, “no presente, há mais público jovem a acompanhar este pro-
jeto”, crescimento que “está na base do processo de profissionalização”.
O desenvolvimento do projeto artístico da Capoeira depende, agora, de 
todas as forças vivas de Barcelos. “Depende daqueles que a compõem, 
mas também dos poderes públicos e da sociedade. Pela nossa parte pro-
curamos cumprir esse projeto, sendo certo que, muitas vezes, assumimos 

sozinhos essa tarefa. Mas temos de continuar a sensibilizar a sociedade 
para a necessidade de manter um projeto artístico de qualidade no nosso 
concelho”, sublinha Tiago Ferreira, reconhecido pela forma como a Câ-
mara Municipal de Barcelos tem acarinhado o projeto. 
As autarquias, de forma geral, “compreendem a necessidade de apoiar 
as estruturas culturais locais”, uma vez que estas coletividades “funcio-
nam como elementos agregadores da sociedade e de enriquecimento co-
letivo”. E nesse sentido a Câmara Municipal de Barcelos “tem sido um 
parceiro fundamental no desenvolvimento do projeto cultural d’A Capo-
eira”, estabelecendo “protocolos e mecanismos de cooperação que têm 
resultado num conjunto de produções culturais acessíveis a todo o públi-
co e de enriquecimento cultural da população”, assinala Tiago Ferreira.
Faz parte do projeto d’A Capoeira munir-se de recursos humanos qualifi-
cados, com vista ao desenvolvimento das atividades da companhia. Nes-
se sentido, a companhia faz uma aposta na formação. Não só de atores, 
mas também de técnicos de som e de luz, de animadores, entre outros.
Entre as diversas iniciativas promovidas por A Capoeira em 2014, desta-
cam-se quatro estreias de espetáculos de teatro, duas infantis e duas para 
adultos, bem como a realização do XXVII Festival de Teatro de Barce-
los. Será um ano de grande atividade de um dos grandes transmissores 
de cultura em Barcelos.
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A Capoeira possui bons recursos humanos e 
técnicos e dispõe de uma sede administrativa. 
No entanto, as verbas de que dispõe não são su-
ficientes para criar as melhores condições para 
ensaios e formação, como se impõe num projeto 
artístico em profissionalização. Por outro lado, 
uma vez que é uma estrutura profissional, “há 
sempre dificuldades no acesso aos apoios cul-
turais do Estado que outras companhias benefi-

ciam, num país com pouca tradição no mecenato 
cultural”, realça Tiago Ferreira.
O desinvestimento na cultura em termos de po-
líticas nacionais não augura tempos fáceis. “É 
um facto que o poder central tem desinvestido 
na cultura. Falta saber a dimensão da perda des-
se investimento e as consequências da ausência 
de políticas que fomentem o desenvolvimento 
cultural e social da população. Acreditamos que 

investir na cultura não é esbanjar recursos, mas 
preparar gerações para um novo mundo que que-
remos seja mais esclarecido e mais humano”, 
destaca.
No entanto, apesar das dificuldades que se adivi-
nham, A Capoeira vai manter-se viva, fiel às ori-
gens: “A cada momento a Capoeira soube captar 
as novas gerações a continuar um projeto cultu-
ral regular, como poucas no nosso concelho”.
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“INVESTIR NA CULTURA NÃO É ESbANjAR RECURSOS”
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Os príncipes de Espanha, Filipe e Letícia, foram agraciados 
com um galo de Barcelos durante a abertura da FITUR 2014. 
Quem também não resistiu ao famoso galo foi o surfista ame-
ricano, Garret McNamara, que fez questão de posar para a fo-
tografia com um dos ícones mais conhecidos de Portugal. Foi, 
por isso, a marcar pontos que o artesanato do concelho esteve 
na maior feira de turismo do mundo. Localizado no pavilhão 
da Europa, o stand de Barcelos – o único município português 
a participar individualmente neste certame – chamou a aten-
ção dos visitantes por causa das peças coloridas do figurado e 
da famosa imagem do Galo de Barcelos.
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GALO DE BARCELOS BRILHOU NA FITUR

ARTESANATO DO CONCELHO MOSTROU-SE NA MAIOR FEIRA DE TURISMO DO MUNDO
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O artesanato de Barcelos marcou presença na maior feira de turismo do 
mundo – a FITUR MADRID, entre 22 e 26 de janeiro. No âmbito da can-
didatura que o Município de Barcelos apresentou ao Programa Operacio-
nal Regional do Norte – ON2, Minho IN, o espaço “Barcelos Portugal”, 
teve patente, ao longo de cinco dias, uma mostra do que de melhor cara-
teriza o concelho, convidando os milhares de visitantes profissionais e 
não profissionais internacionais a visitar o concelho. De entre a seleção 
das peças em exibição, destaque para a produção certificada representada 
pelo figurado, que tem tido por parte dos espanhóis uma grande procura. 
Esta presença na FITUR desafiou os públicos a visitarem o concelho no 
âmbito de Barcelos Cidade do Vinho 2014, ao mesmo tempo que pro-
moveu o turismo local e os vários operadores, com a disponibilização 
de informação cuidada e detalhada por parte dos técnicos do Turismo 
presentes no local.  
Durante os primeiros três dias, destinados só a profissionais, houve uma 
procura por informações sobre o que fazer e o que visitar em Barcelos, 
facto que atestou a notoriedade das artes artesanais enquanto fatores de 

atracão turística, afigurando-se como produtos culturais diferenciadores 
e de enorme potencial em sede de turismo de experiências. Procurar 
novos destinos com elementos diferenciadores para oferecer aos clientes 
que provêm de países como a China, a Roménia, a Polónia e Espanha, 
foi o objetivo manifestado pelos profissionais de turismo que passaram 
pelo espaço “Barcelos Portugal”. “As repercussões que nos chegam da 
FITUR, fruto das largas dezenas de contactos efetuados deixam antever 
algumas novidades no que toca ao “packaging” do território para os pró-
ximos anos”, adianta o vice-presidente da autarquia, Domingos Pereira.
Segundo dados da organização da FITUR este ano o certame recebeu cer-
ca de 220 mil visitantes, entre profissionais e público em geral, durante os 
cinco dias da sua realização. Ponto de encontro global para os profissio-
nais de turismo, a FITUR é líder para os mercados ibero americanos e, por 
isso, um palco privilegiado para potenciar Barcelos nos circuitos interna-
cionais de turismo, permitindo incrementar a economia local.
Barcelos tem visto a procura turística aumentar. Em 2013 passaram pelo 
concelho mais de 40 mil turistas.



Barcelos conquistou o título de “Cidade do Vinho 2014”, numa cerimónia 
que decorreu na Vidigueira, em dezembro. Entregue todos os anos pela As-
sociação de Municípios Portugueses do Vinho (desde 2004), o título tem 
como objetivo realçar o trabalho de cidades que melhor promoveram o de-
senvolvimento vitivinícola. 
Para o vereador do Turismo, Carlos Brito, esta distinção representa o reco-
nhecimento de um trabalho desenvolvido pelos vitivinicultores barcelen-
ses, e constitui “uma oportunidade para Barcelos alavancar o que faz bem, 
o que é seu, o que é único”.
Os produtos de excelência do concelho são motivo de orgulho, mas também 
são uma plataforma para gerar mais-valias, em termos económicos. Aliás, 

é assente neste princípio que Barcelos tem apostado no turismo, assente no 
património cultural, gastronómico e enológico. Ao ser considerado a “Cida-
de do Vinho” em 2014, o concelho demonstra a sua riqueza e a autenticação 
da mesma.
Barcelos é um concelho que se destaca pela produção de vinho verde lourei-
ro de excelência. As características únicas desta casta, apreciada em todo o 
mundo, foram a base desta candidatura.
A cidade barcelense – que sucede à Vidigueira, detentora deste título em 
2013 – terá os seus vinhos na montra nacional, graças a uma distinção justa, 
sobre a qual assentarão diversas atividades e eventos, ao longo do ano, que 
reúnem os agentes do concelho que se dedicam à arte vitivinícola. 

BARCELOS É A “CIDADE DO VINHO 2014”
DISTINÇÃO QUE ORGULHA, QUE RECONHECE E ABRE HORIZONTES
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O Município de Barcelos organizou mais uma edição do Concurso do 
Galo Assado, entre os dias 18 e 20 de outubro, num fim-de-semana onde o 
melhor da gastronomia barcelense foi colocado à prova. O evento contou 
com a participação de 13 restaurantes do concelho, que apresentaram for-
mas diferentes de confecionar o galo assado.
Trata-se de uma iniciativa que visa dinamizar o setor e que se apresenta 
como trunfo na afirmação da gastronomia barcelense na região do Porto 
e norte. Por outro lado, permite agregar a imagem do galo, símbolo da 
cidade, ao ramo da restauração.
O Concurso do Galo Assado permite, por outro lado, divulgar a Lenda do 
Galo, que está na base da história de Barcelos e que projeta a peregrina-
ção a Santiago de Compostela – fator de grande importância em diversos 
setores de atividade.
Mais uma vez, a iniciativa resultou num enorme sucesso, apesar das más 

condições climatéricas, que impediram, certamente, que outros números 
fossem alcançados. De qualquer modo, mais de 1200 pessoas visitaram os 
restaurantes que participaram neste concurso. Em dois dias, foram ven-
didos 250 galos, o que representa um forte impulso económico para os 
restaurantes, numa altura de menos procura.
Como de um concurso se tratava, houve vencedores, sem se registarem 
vencidos. Numa prova onde se destacou a elevada qualidade dos galos 
assados, o júri teve dificuldade em diferenciar as propostas. O primeiro 
lugar foi partilhado pelos restaurantes Sonho do Cávado e Pedra Furada, 
com a Taberna do Manhoso em segundo lugar e a Pérola da Avenida em 
terceiro.
O júri atribuiu ainda um Prémio Especial ao restaurante Dom Carlos, uma 
Menção Honrosa de excelência de serviço à Casa dos Arcos e um Prémio 
Inovação ao restaurante Bagoeira. 

O MELHOR DA GASTRONOMIA BARCELENSE
NO CONCURSO DO GALO ASSADO

INICIATIVA VISA DINAMIZAR O SETOR DA RESTAURAÇÃO
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Conceição Sapateiro, Júlia Côta, Júlia Ramalho e Nelson Oliveira foram 
alguns dos mestres artesãos que se fizeram representar, no dia 28 de de-
zembro, na Mostra de Arte Barrista que se realizou no Mercado do Bom 
Sucesso, no Porto. As cores e as formas desta arte encantaram quem por lá 
passou.  O Figurado de Barcelos distingue-se de qualquer outra produção 
pelas suas características únicas; quer nas formas disformes e ambíguas 
das figuras, quer nas cores intensas utilizadas pelos artistas, uma forma po-
pular de expressão artística que o Município de Barcelos pretende divulgar.
Esta arte da nossa cultura e história, e que vem passando de geração em 
geração, estará presente em vários pontos do país e no estrangeiro através 
da iniciativa da Câmara de Barcelos, integrada na candidatura ao ON2, 
Minho In. A primeira de muitas outras que se seguirão esteve no Mercado 

do Bom Sucesso, no Porto, e foi um verdadeiro sucesso. Foram mais de 
20 as peças, de grande porte, em exposição, todas de artesãos de renome; 
Conceição Sapateiro, Irene Salgueiro, João Gonçalves Ferreira, Júlia 
Côta, Júlia Ramalho, Nelson Oliveira, entre muitos outros, fizeram-se 
representar e as suas peças, desde as Bonecas, aos utensílios em barro ou 
os Galos de Barcelos (do clássico ao mais moderno), fizeram as delícias 
de quem por lá passou.
Lisboa é o próximo destino deste Ciclo de Exposições, que tem como 
único objetivo levar o mais longe possível e a todos o Figurado de Bar-
celos. Quem visitar estas mostras terá a oportunidade de ver os mestres 
artesãos a trabalhar o barro e a criar, a criar a Arte que está tão "viva" 
em cada um deles.

O centro histórico de Barcelos foi palco, em dezembro, de uma Feira 
de Artesanato e das Artes Tradicionais à Moda Antiga, promovida pelo 
Município de Barcelos no âmbito da candidatura ao Programa Operacio-
nal Regional do Norte – ON2, Minho IN. A recriação histórica do tempo 
nazareno conciliou um programa de animação característico da época 

de Natal, com a exibição e exposição de artesanato e artes tradicionais 
do concelho. Uma dezena de artesãos, trajados a rigor, mostraram aos 
milhares de visitantes a marca que carateriza Barcelos através de de-
monstrações ao vivo do trabalho que desenvolvem. 

FEIRA DE ARTESANATO E DAS ARTES TRADICIONAIS à MODA ANTIgA 

ARTESANATO DE BARCELOS NO MERCADO DO BOM SUCESSO
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Padre, professor e etnógrafo barcelense, António Gomes Pereira foi home-
nageado pela Câmara Municipal de Barcelos, no dia 7 de dezembro, data em 
que se assinalou o centenário da morte de uma das mais ilustres figuras do 
concelho.
As cerimónias decorreram na terra natal de Gomes Pereira, em Midões, e 
em Barcelos, com diversas iniciativas num programa rico, do qual se destaca 
o descerramento de uma placa evocativa, na Quinta e Casa de Chapre, na 
casa onde este etnógrafo nasceu, viveu e morreu. Seguiu-se uma romagem 
ao túmulo de António Gomes Pereira, onde familiares e autarcas colocaram 
uma coroa de flores. A homenagem prosseguiu na Biblioteca Municipal de 
Barcelos, com a inauguração de uma exposição e uma conferência.
Natural de Midões – onde nasceu, a 30 de setembro de 1859, e viria a morrer, 

a 6 de abril de 1913 – António Gomes Pereira rubricou inúmeros trabalhos 
sobre etnografia, folclore e toponímia de diversas cidades, entre as quais Bar-
celos. Destacam-se as “Tradições Populares, Linguagem e Toponímia de Bar-
celos” e uma Selecta de Literatura (com primeira edição em 1908 e publicada 
em edição quatro anos mais tarde).
Ao longo da sua vida, foi construindo uma biblioteca riquíssima, parte da qual 
viria a ser doada à Biblioteca do Liceu Rodrigues de Freitas e à Biblioteca do 
Seminário do Porto.
A cidade de Barcelos sempre soube reconhecer a dimensão do homem e a 
grandeza da sua obra, instituindo, em 1964, um prémio com o seu nome, que 
distingue o melhor trabalho em etnografia. Em 2013, assinalou-se o centená-
rio da morte de um homem eterno.

HOMENAGEADO PELO MUNICÍPIO

BARCELOS ASSINALA CENTENÁRIO DA MORTE DO PROFESSOR E ETNÓGRAFO

O auditório da Câmara de Barcelos foi palco de uma sessão comemorativa 
dos 159 anos do nascimento de D. António Barroso, onde foi evocado o 
relevante papel deste prelado – e de D. Augusto Eduardo Nunes, bispo de 
Évora – na defesa da liberdade da Igreja.
A iniciativa, que decorreu a 9 de novembro, foi organizada pelo grupo Os 
Amigos de D. António Barroso, e contou com as presenças da vereadora da 
Câmara Municipal de Barcelos, Armandina Saleiro, do bispo auxiliar de 
Braga, D. António Moiteiro Ramos, e do padre Francisco Serra Coelho, en-
tre diversos convidados. Coube àquele pároco barcelense uma intervenção 
que versou a ‘A Pastoral Coletiva do Episcopado Português de 24 de dezem-
bro de 1910 – da Redação à Divulgação’, tocando pontos como a redação da 

Pastoral Coletiva do Episcopado Português, em dezembro de 1910. O Grupo 
Coral Magistroi, de Carapeços, deu um brilho especial à sessão.
D. António Barroso esteve também no centro da intervenção, destacando-
se o exílio a que esteve sujeito, os processos em tribunal que enfrentou, bem 
como a sua luta pela liberdade da Igreja, nos primeiros anos da República.
D. António Moiteiro Ramos manifestou o desejo de “ver reconhecidas as 
virtudes de D. António Barroso”, como personalidade que deve ser vista 
como um “modelo de santidade” e se inicie o processo de beatificação.
As sessões sobre D. António Barroso tiveram início no ano de 2004, 
aquando da comemoração do 150.º aniversário do seu nascimento, naquele 
ano. Desde essa data, a celebração manteve-se.

BARCELOS EVOCA D. ANTÓNIO BARROSO
NO AUDITÓRIO MUNICIPAL

CÂMARA ASSINALA 159.º ANIVERSÁRIO DO PRELADO

ANTÓNIO GOMES PEREIRA
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MAIS DE 800 ALUNOS EUROPEUS
VISITAM O CONCELHO

PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO TRAZEM A BARCELOS ESTUDANTES E PROFESSORES ESTRANGEIROS

Barcelos acolheu mais de 800 alunos e professo-
res estrangeiros, ao longo do ano de 2013, numa 
partilha de experiências que envolveu diversos 
países europeus, entre os quais Itália, Hungria, 
Polónia, Turquia, Letónia, República Checa, 
Estónia, Eslovénia e Ucrânia, ao abrigo do pro-
grama Leonardo da Vinci, levado a cabo pela 
Associação Inter-cultural para a Mobilidade. 
Trata-se de um projeto de intercâmbio de alunos 
e professores, de cooperação entre sistemas de 

ensino e formação na comunidade, com os jo-
vens a estagiar em Portugal, numa experiência 
de formação cívica e intelectual de grande valia.
A finalidade é sensibilizar os mais jovens e o 
corpo docente para a riqueza das culturas euro-
peias, ao mesmo tempo que se fornece aos estu-
dantes envolvidos novas aptidões e competên-
cias, fundamentais para o seu desenvolvimento 
pessoal e profissional.
O programa permite mostrar a cidade de Barcelos 

– bem como a história e cultura locais – a jovens e 
docentes de outros países, num projeto cuja valia 
merece o reconhecimento da Câmara Municipal. 
E o auditório da autarquia foi palco de uma 
receção a alunos e professores (estrangeiros e 
barcelenses) que integraram o programa. A ve-
readora do Pelouro da Educação, Armandina 
Saleiro, entregou lembranças aos responsáveis 
das escolas que sentiram o pulso da comunidade 
barcelense.
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INVESTIGAÇÃO É PRIORIDADE

TURISMO É PRIMORDIAL
NO DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO

CÂMARA SENSÍVEL À ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

A Câmara Municipal de Barcelos coloca a investigação científica no 
topo das prioridades, apesar do quadro económico adverso. Nesse sen-
tido, a autarquia manifestou-se empenhada em estabelecer protocolos 
com a Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho, tendo 
em vista a atribuição de bolsas de estudo.
Durante a sessão de boas-vindas aos participantes no Fórum de Inves-
tigação em Neurociências do Minho, que ocorreu entre novembro e de-
zembro, no Auditório Municipal, o vice-presidente Domingos Pereira 
salientou que a Câmara de Barcelos pretende reforçar a sua ligação às 
instituições de ensino superior.
“Neste momento de grande incerteza, entendemos que é fundamental 
fazer um investimento no conhecimento, apoiando as entidades que o 

promovem”, referiu Domingos Pereira, dando como grande exemplo a 
Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho.
A autarquia barcelense entende que a política não pode cingir-se ao 
investimento de “betão” e não pode descurar a ciência e investiga-
ção – ferramentas fundamentais, tendo em vista o desenvolvimento 
da cidade.
A maior prova desta sensibilidade da autarquia está nos protocolos que 
o município tem celebrado com várias instituições de ensino. A atri-
buição de bolsas de investigação reforça essa prioridade que a Câmara 
Municipal de Barcelos definiu.
A Universidade do Minho vai acolher a visita de estudantes do ensino 
secundário de Barcelos, bem como realizar ações de investigação.

Vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Domingos Pereira, 
considera que o turismo “ocupa um lugar central no desenvolvimento 
do concelho”, afirmando-se como uma vertente importante no âmbito 
da economia local, regional e nacional. O responsável interveio na ses-
são de abertura do III Congresso Internacional do Turismo, uma ini-
ciativa promovida pelo Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) 
que teve como tema “Gestão Turística: Tradição, Inovação e Empreen-

dedorismo”. O turismo, disse ainda Domingos Pereira, constitui uma 
das principais alavancas da economia mundial, numa altura de crise 
económica e financeira que abala grandes espaços económicos, como 
a União Europeia. Este setor apresenta grandes potencialidades de 
crescimento, sendo Barcelos um dos concelhos com grandes aptidões 
turísticas que o Município tem procurado desenvolver.

III CONGRESSO INTERNACIONAL
 DO TURISMO jUNTOU ESPECIALISTAS NO IPCA
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ALUNOS DO CENTRO ESCOLAR
ANTóNIO FOgAÇA CANTAM OS REIS 
NO MUNICÍPIO

Mais uma edição dos Cantares dos Reis, em Barcelos, organizada pela Câmara Mu-
nicipal de Barcelos, deslumbrou milhares de barcelenses na Avenida da Liberdade. 
O espetáculo musical contou com a presença de 16 grupos, ranchos e rondas típicas, 
vindos de vários pontos da cidade, que percorreram as principais ruas e confluíram na 
Avenida de Liberdade, onde se realizou o espetáculo dos Cantares dos Reis.
Participaram os grupos folclóricos de Tregosa, da Casa do Povo de Martim, Barceli-
nhos, Juvenil de Galegos Santa Maria, Danças e Cantares de Barcelos, Infanto-Juvenil 
de carreira, Cultural e Etnográfico de Aldreu, Danças e Cantares “As Gamelinhas de 
Palme”, Danças de Cantares de Aldreu, Folclórico da Casa do Povo de Rio Covo Santa 
Eugénia, Folclórico de S. Lourenço de Alvelos; os ranchos Folclórico e Etnográfico “A 
Telheira de Barqueiros”, Folclórico Santa Maria de Moure, Folclórico do Centro Social 
de Aguiar e de Nossa Senhora da Abadia, e a Ronda Típica da AMB.

Os alunos do Centro Escolar António Fogaça estive-
ram nos Paços do Concelho para Cantar os Reis. Cerca 
de 400 alunos foram recebidos pelo vice-presidente da 
Câmara Municipal de Barcelos, Domingos Pereira, e 
pelos membros do executivo, nos claustros do edifício.

CANTARES DOS REIS
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X BIENAL DE PINTURA 
DISTINGUE ARTISTAS

A X Bienal de Pintura do Eixo Atlântico foi inaugurada em dezembro, na Galeria Municipal de Arte 
de Barcelos, numa cerimónia que contou com a presença do líder da Câmara Municipal, Miguel Costa 
Gomes, do seu homólogo do Eixo Atlântico, José Maria Costa, além de vereadores, representantes de 
municípios que compõem o Eixo e do secretário-geral Xoan Vazquez Mao.
Miguel Costa Gomes destacou a qualidade dos concorrentes e revelou o orgulho em acolher aquele 
evento. “É com um enorme prazer que recebemos esta exposição. Barcelos e os concelhos do Eixo 
Atlântico fazem parte, hoje, de uma grande eurorregião”, realçou o autarca, considerando que a cidade 
se afirma como um dos grandes pólos de arte e cultura.
José Maria Costa, por seu turno, destacou que Barcelos é uma “terra de talentos e de artistas”. O presi-
dente do Eixo Atlântico espera que a arte seja um fator de cooperação entre os povos, particularmente 
dos jovens”, numa altura em que é fundamental “afirmar a importância da cultura”. 
A inauguração decorreu no dia da revelação dos vencedores desta Bienal, que distingue 30 trabalhos, 
escolhidos entre 120 obras a concurso. O júri – presidido por Marta Moreira de Almeida, coordenadora 
do Serviço de Exposições do Museu de Serralves – distinguiu o barcelense Jorge Marques (Melhor 
Obra Portuguesa), Raúl Álvarez Jiménez (Melhor Obra do Certame), Eugenia Barbeito (Melhor Obra 
Galega) e Juliana Ribeiro (Prémio Jovens Talentos Luso-Galaicos).
A exposição esteve patente na Galeria Municipal de Arte de Barcelos até 26 de janeiro, sendo que assu-
miu um caráter itinerante, viajando, depois, pelas cidades de Braga, Vila Nova de Famalicão, Ourense, 
Riveira, Mirandela, Bragança, Monforte de Lemos, Vila Nova de Gaia e Viana do Castelo.

A exposição foi inaugurada pelo vice-presidente da 
Câmara Municipal de Barcelos, Domingos Pereira, 
referindo "que o Município estará sempre aberto para 
receber os artistas". Afirmou ainda "que estes devem ser 
valorizados pela dedicação à arte". Uma sessão que, na 
parte final, incluiu um momento musical.
A técnica da pirogravura consiste no desenho sobre ma-
deira, queimando a sua superfície.
O autor, Kokife, nome artístico de Mário Jorge Cárco-
mo Lobo, autodidata, nasceu em Maputo, Moçambique, 
tendo manifestado desde muito cedo o interesse pela 
pintura, artes decorativas e artesanato. A paixão pelo 
mundo das artes levou-o, nos últimos anos, a investir 
em cursos técnicos, descobrindo novas abordagens te-
máticas e de materiais, nomeadamente a madeira.

EIXO ATLÂNTICO UNIDO PELA ARTE NUM EVENTO QUE CUMPRE 10.ª EDIÇÃO

SALA góTICA RECEbEU ExPOSIÇÃO DE PIROgRAVURAS INTITULADA "ETNIAS", DA AUTORIA DE kOkIFE
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BARCELOS SÉNIOR 
ARRANCOU COM NOVO ANO LETIVO

A Barcelos Sénior realizou, em outubro, no Teatro Gil Vicente, a ses-
são de abertura do ano letivo 2013/2014. “Este é um projeto de Barce-
los e para Barcelos” que conta com mais de 100 alunos e 18 turmas, 
em diversas áreas, dentro das Humanidades, Ciências, Saúde e Cultura 
Física, Informática e um variado leque de oficinas.
O Presidente da Assembleia Geral da Barcelos Sénior, Miguel Costa 
Gomes, falou do primeiro ano “deste projeto criado para os barcelen-
ses, que para além de um espaço de aprendizagem é também um espaço 
de lazer e convívio”. “Este é um projeto dinâmico, aberto e interativo 
e que veio para ficar, e a prova disso é o aumento do número de alunos 
para este novo ano letivo” referiu Miguel Costa Gomes.
A Barcelos Sénior – Associação Educacional, Cultural, Social e Re-
creativa de Formação Permanente apresentou o Coro da Barcelos Sé-
nior, com uma atuação que marcou a cerimónia de início do ano letivo. 

Seguiu-se a atuação de Carla Cardoso, da Companhia de Teatro A Ca-
poeira, com a peça “O Pranto” de Maria Parda.
Este é um projeto que tem como objetivo disponibilizar aos barcelen-
ses com mais de 55 anos de idade, com ou sem habilitações literárias, 
ações de natureza pedagógica e de ensino não formal, contribuindo, 
assim, para a elevação sócio-cultural e para a realização cívica dos 
barcelenses.
A Barcelos Sénior foi criada e implementada pela Câmara Municipal 
e contou com a adesão de muitas pessoas e instituições da sociedade 
civil, reforçando o caráter voluntário e solidário do projeto, que vai já 
no seu segundo ano de vida.
Mais informações sobre o projeto e inscrições podem ser obtidas em 
www.barcelossenior.pt, pelo telefone 253 101 248, ou no local (Rua da 
Igreja, Edifício Dona Antónia, N.º 37, Vila Frescainha S. Martinho).
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O Estádio Cidade de Barcelos foi o palco escolhido para a realização 
do workshop participativo sobre o Estudo de Mobilidade Integrada do 
Quadrilátero Urbano, uma sessão que se realizou no dia 22 de novembro 
e juntou representantes dos municípios de Barcelos, Braga e Vila Nova 
de Famalicão que integram aquela estrutura interconcelhia, uma sessão 
que se realizou no dia 22 de novembro.
Barcelos, enquanto município coordenador dos trabalhos, promoveu 
esta sessão de trabalho com o objetivos de recolher contributos de todos 
os envolvidos para a definição de estratégias com vista à criação de um 
sistema integrado nas áreas da mobilidade e da acessibilidade.
Falando no início da sessão, o Presidente da Câmara manifestou a neces-
sidade de um maior empenho político dos municípios no projeto do Qua-
drilátero, “para avançarmos além dos estudos e de outros trabalhos que 
temos feito”. Miguel Costa Gomes referiu que o Quadrilátero está asso-
ciado aos quadros comunitários, pelo que deve ser seguida com atenção 

a programação do novo quadro comunitário que se inicia em 2014.
Lançado em finais de 2010 pelo Quadrilátero Urbano para a Competiti-
vidade, a Inovação e a Internacionalização no âmbito das quatro cidades 
que o integram – Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão 
– o Estudo entra agora na fase de definição de estratégias.
O Estudo aponta para o recurso excessivo ao automóvel e utilização re-
duzida dos transportes públicos, rodoviários e ferroviários, que repre-
senta cerca de dez por cento das deslocações da população residente nos 
quatro concelhos.
Como aspetos positivos, o Estudo menciona uma reduzida deslocação 
para o exterior dos quatro concelhos e um aumento das deslocações pen-
dulares entre a população estudantil.
Participaram neste workhop os vereadores Alexandre Maciel (da Câma-
ra de Barcelos) e Sofia Fernandes (da Câmara de Vila Nova de Famali-
cão) e técnicos dos quatro municípios.

QUATRO CIDADES,
UM SISTEMA DE MOBILIDADE 

BARCELOS, BRAGA, GUIMARÃES E FAMALICÃO AVANÇAM COM ESTUDO INTEGRADO
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A Câmara Municipal de Barcelos promoveu uma ação de enorme alcance ambiental: a reflorestação de espé-
cies autóctones no Monte de Cresto. Com o apoio da Associação Amigos da Montanha e da Junta de Freguesia 
de Aldreu, o município concretizou um projeto que simboliza a preocupação da autarquia em proteger o seu 
património natural.
A 30 de novembro, no Dia Mundial da Floresta Autóctone, foram plantados cerca de 200 carvalhos e pinhei-
ros mansos, na envolvente ao parque de merendas do Monte de Cresto, no maciço do monte de S. Gonçalo, 
zona afetada pelo flagelo dos incêndios, nos últimos anos.
A ação, muito mais do que simbólica, contou com a presença de Alexandre Maciel e Armandina Saleiro, 
vereadores da Câmara Municipal, de uma representação da Junta de Freguesia de Aldreu e de elementos da 
Associação Amigos da Montanha. Alguns cidadãos quiseram estar na reflorestação, dando o seu contributo e 
demonstrando a paixão pela natureza.
Esta não é a primeira vez que a Câmara de Barcelos realiza ações de reflorestação, depois de procurar e detetar 
focos que necessitam de uma intervenção. O município pretende defender o ambiente, mas, ao mesmo tempo, 
sensibilizar a população para a premência de defender a floresta.
A intervenção previu também as melhorias dos acessos ao local, sendo que foram plantadas apenas árvores 
autóctones, provenientes de hortos municipais. Deste modo, pelo facto de terem origem no território, estão 
melhor adaptadas às condições climatéricas e ao solo, ficando mais protegidas de fenómenos que levam à sua 
destruição. Barcelos ficou mais verde, numa iniciativa que perdurará no tempo e se fortalecerá, à medida que 
os anos vão passando.

CÂMARA AVANÇA COM REFLORESTAÇÃO
NO MONTE DE CRESTO

ALDREU ALVO DE UMA INTERVENÇÃO DE GRANDE ALCANCE AMBIENTAL 
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A Câmara Municipal de Barcelos vai colocar um contentor no Campo da Feira, com a finalidade de recolher os resíduos sólidos 
que resultam da realização da Feira Semanal. Com esta intervenção, o município pretende proteger o ambiente dos efeitos da 
realização daquela feira, que tem grande tradição e afluência de cidadãos.
O contentor destina-se à recolha seletiva de resíduos alimentares, bem como de papel e plástico das embalagens dos artigos co-
mercializados. Ao mesmo tempo que defende o ambiente, a Câmara Municipal de Barcelos pretende, com a instalação daquele 
equipamento, aumentar a rapidez e eficácia do processo de limpeza do local, após a realização da feira. 
Todas as semanas, o município tem de destacar uma grande equipa de limpeza urbana, para recolher o lixo no local. Graças a um 
contentor seletivo, será possível facilitar esse processo de recolha.
Por outro lado, o equipamento funcionará como um incentivo aos feirantes para que promovam a reciclagem, separando papel, 
plástico e outro lixo, durante a duração da feira, num processo que contará com o apoio de uma equipa da limpeza.
A Câmara de Barcelos acredita que, mais do que um processo de limpeza rápido, terá um local mais limpo, retirando todos os 
benefícios da reciclagem. O contentor vai ser colocado perto do acesso às urgências do hospital, todas as quartas-feiras, e levantado 
nas sextas-feiras seguintes.

CONTENTOR PARA RECOLHA SELETIVA
NO CAMPO DA FEIRA

CÂMARA QUER RESÍDUOS DA FEIRA SEMANAL COM VIA ABERTA PARA RECICLAGEM

Porque a defesa do ambiente é uma bandeira do 
executivo municipal, a Câmara de Barcelos ins-
talou oleões metálicos nas freguesias de Barcelos, 
Barcelinhos e Arcozelo.
No início do ano de 2014, a autarquia vai continuar 
a investir nestes equipamentos de recolha de óleos 
alimentares usados, prevendo-se que sejam colo-
cados mais 10 em diferentes freguesias da cidade. 
Os oleões são cedidos pela Resulima – entidade a 

quem cabe a recolha dos óleos – e colocados pela 
Câmara. Apresentam caraterísticas de segurança 
(retardamento do fogo, por exemplo) e maior resis-
tência contra intempéries ou atos de vandalismo. 
Têm também uma capacidade de recolha elevada: 
estão preparados para receber recipientes até cinco 
litros. Os recipientes depositados nos oleões serão 
encaminhados para um depósito que está no inte-
rior do contentor.

Estima-se que o concelho de Barcelos tenha 84 
novos oleões, depois de concluído este projeto 
municipal, cuja finalidade é defender o ambien-
te do efeito altamente poluidor destes resíduos 
alimentares.
Os óleos recolhidos pela Resulima são alvo de tra-
tamento, para posterior reutilização. O fabrico de 
biodiesel é um dos diversos fins a que se destinam 
estes produtos domésticos usados.

CâMARA INSTALA NOVOS OLEÕES EM DIVERSAS FREgUESIAS
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Fruir e potenciar o vastíssimo património natural e cultural do concelho 
de Barcelos, muito dele situado fora das rotas habituais; conhecer me-
lhor as riquezas e os ecossistemas naturais, assim como a intervenção 
humana na paisagem através das construções, do edificado rural e das 
múltiplas formas de interação com o meio físico envolvente; incentivar 
estilos de vida saudáveis através do contacto com a natureza e com o 
mundo rural, promovendo práticas de turismo ambiental e de natureza; 
contribuir para consolidar o posicionamento do concelho no produto es-
tratégico de turismo de natureza… Tudo isto e muito mais, está junto no 
programa “Caminhar para Conhecer Barcelos”, promovido pela Câmara 
Municipal, acessível a todos quantos queiram participar nos passeios 
pedestres que se realizam no concelho.
Só em 2013, foram dez os passeios realizados, sempre com a lotação es-
gotada ao nível das inscrições e com uma forte participação de pessoas 
fora de Barcelos.
O Monte do Facho, o trilho das poças em Creixomil, o percurso em Bar-
celos do Caminho de Santiago, as margens do rio Cávado, as margens 
do rio Neiva, o aglomerado de freguesias em volta do Monte da Saia, 

o trilho dos moinhos na parte sul do concelho e o Monte de S. Mame-
de, foram os locais percorridos no âmbito do “Caminhar para Conhecer 
Barcelos”.
Para além deste património, a Câmara Municipal deu também especial 
atenção ao património religioso do concelho, organizando um progra-
ma anual de visitas a monumentos com a “Rota dos Santuários e das 
Igrejas”. As visitas realizadas ao longo de 2013 chegaram a vários mo-
numentos, como as igrejas paroquiais de S. Tiago do Couto, de S. Sal-
vador da Lama, de Santa Cristina da Pousa, de Santiago de Vila Seca; 
chegaram também à capela de S. Tiago, em Remelhe, e ao Convento do 
Calvário, em Pereira, entre outros.
São espaços simples, mas com grande dimensão simbólica, religiosa e 
artística e representam o espírito das comunidades onde estão inseridos. 
A “Rota dos Santuários e das Igrejas” pretende dar a conhecer e va-
lorizar este património, no contexto do turismo religioso e cultural da 
região Norte do país, sendo, também, uma forma de valorizar e reconhe-
cer o trabalho da comunidade em prol do património existente em cada 
paróquia e que permite ao concelho ter uma excelente oferta.

CAMINHAR PARA CONHECER BARCELOS
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A Câmara Municipal de Barcelos, através 
da Divisão de Planeamento Urbanístico, Mobilidade e 

Ambiente, está a promover concursos de educação ambiental, 
dirigidos a escolas e IPSS, para as áreas de Espaço Biológico, Cantei-

ro de Aromáticas, Carnaval Ecológico e Desfile Ecológico.
A finalidade do projeto é fomentar hábitos de vida saudável – com dois temas 

centrais: a compostagem e a produção biológica – ao mesmo tempo que revitaliza 
e valoriza os espaços aderentes. A ação faz parte do plano de atividades de educação 
ambiental para o ano letivo que está em curso, consistindo numa série de ações de 

sensibilização, numa parceria estabelecida entre o município e a as escolas de Barcelos. 
Aos mais jovens e ao público será transmitida a mensagem da importância de valorizar 

os recursos naturais e defender o meio ambiente.
As plantas aromáticas e medicinais estarão em destaque no concurso Canteiro de 
Aromáticas – que premiará o canteiro mais criativo e funcional. Já no Carnaval 

apresenta-se uma vertente ecológica da efeméride, com máscaras feitas em 
material reciclável. Do mesmo projeto faz parte uma comemoração especial do 

Dia Mundial do Ambiente, com um Desfile Ecológico com fatos criados a 
partir de materiais reciclados. 

As inscrições para a participação das escolas do concelho 
decorreram até ao dia 31 de janeiro. 
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