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EDITORIAL

BARCELOS REPRESENTA
PORTUGAL NO MUNDO

Dar a conhecer as mulheres e os homens que levam o
nome de Barcelos além fronteiras é, também, uma das
responsabilidades de quem gere um Município

A paixão e o amor à camisola são meio caminho para
atingir o sucesso... a outra metade é alcançada através
da dedicação e muito trabalho! Mas só alguns ficam
ou marcam a história de um concelho e de um povo.
Desses “heróis” não nos podemos esquecer, e é fundamental que se faça por não esquecer.
Dar a conhecer as mulheres e os homens que levam o nome de Barcelos além-fronteiras; reconhecer
e agradecer o trabalho e a dedicação em prol da nossa
comunidade. As homenagens são para quem as merece e não são muitos os concelhos que se podem dar
ao luxo de ver o seu nome correr mundo todos os dias.
Barcelos representa Portugal no Mundo: o Galo de
Barcelos é um dos maiores símbolos nacionais mundialmente conhecido; na Educação somos um exemplo de referência, tanto pelos prémios que os nossos
alunos e escolas têm recebido, como pela inovação
que nesta área temos apresentado a nível mundial; no
Desporto somos uma vez mais campeões agora com o
nosso Óquei de Barcelos; o nosso Artesanato está espalhado por todos os cantos do mundo; quando se fala
de tecnologia de ponta e inovação industrial o Tecido
Empresarial de Barcelos “salta” para a linha da frente.
E muitas outras áreas (associativismo, grupos de fol-

clore, música clássica, eventos, entre muitos outros) que têm
tido um papel muito relevante em prol da nossa comunidade e do nosso Município. Como as homenagens são para serem feitas a quem as merece quero agradecer, mais uma vez,
a oportunidade de poder comemorar este ano o aniversário
do 25 de Abril no IPCA, nessa instituição de ensino superior
que representa o esforço e o sucesso da democratização da
nossa sociedade proporcionada pela revolução de há 43 anos.
Numa cerimónia que gravitou em torno da Educação, uma
das grandes bandeiras da liberdade e deste executivo e cuja
aposta tem sido contínua e o investimento reforçado. Não nos
podemos esquecer que investimos mais de um milhão de euros nesta área. A Educação é, sem sombra de dúvida, a obra
mais perene que podemos deixar às novas gerações.
A este propósito, temos que lembrar as mulheres e os homens que levam o nome de Barcelos além-fronteiras e que
trabalham em prol da sua comunidade. Como é fundamental
não esquecer também todos aqueles que estão a ajudar a tornar Barcelos um Município inovador, apetecível, com qualidade de vida e onde se respira modernidade.
Hoje, Barcelos beneficia de uma maior aproximação entre
todas as suas freguesias, onde presidentes de junta e união e
instituições trabalham em equipa e em sintonia com a Câmara Municipal.
Hoje, Barcelos é um concelho com obra feita e de olhos
postos no futuro. E a maior prova disso são as nossas freguesias. Nas freguesias e uniões de freguesia sente-se o movimento deste trabalho em equipa: onde todos estão a trabalhar para
acabar com os caminhos em terra, onde germinam ideias,
onde se ouve as pessoas, onde se aproxima cada vez mais as
nossas gentes do centro da cidade e se faz de tudo para que o
que de melhor temos no centro da cidade chegue a todas as
freguesias: a Cultura, a Arte, os Eventos, o Teatro, o Cinema ou
o Desporto.
E nos próximos anos teremos ainda mais inovação e todos
beneficiaremos com a obra de eletrificação da Linha do Minho
que irá avançar este ano. Todos beneficiaremos com as obras
e o investimento de mais de 10 milhões de euros do PEDU, que
também está prestes a arrancar. Sim, estamos no caminho
certo e trabalhamos todos com a mesma paixão e pela mesma
camisola: a de Barcelos.

MIGUEL COSTA GOMES
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos
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DISCURSO DIRETO
HOMENAGEM

“PRESIDENTE DA CÂMARA
ATRIBUIU A MEDALHA DE HONRA
DA CIDADE DE BARCELOS AO
PROFESSOR JOÃO CARVALHO”
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa
Gomes, homenageou o Professor João Carvalho, ex-Presidente
do IPCA, com a Medalha de Honra da Cidade, numa cerimónia
que gravitou em torno da Educação, cujo investimento é, para o
Presidente, a “obra mais perene que podemos deixar às novas
gerações”.
As comemorações do 43.º aniversário do 25 de Abril realizaram-se pela primeira vez no Auditório António Tavares, no
IPCA (Instituto Politécnico do Cávado e do Ave), com uma
sessão solene ampla numa das grandes instituições de ensino
superior da região e do país, o IPCA, que se associou a este
importante evento. A cerimónia incluiu discursos do Presidente do Instituto, Agostinho Silva, do Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, Duarte Nuno Pinto, do Professor
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e ex-Presidente do IPCA, João Carvalho, de António Cândido
do Oliveira, Professor da Universidade do Minho, e do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes.
Atuou, ainda, a Academia de Música de Viatodos.
O discurso do Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Gosta Gomes, principiou com o motivo da escolha do IPCA
como palco principal das comemorações do 43º aniversário
do 25 de Abril, dizendo "muito me regozijo de poder comemorar mais um aniversário do 25 de Abril nesta instituição
de ensino superior que representa o esforço e o sucesso e da
democratização da nossa sociedade proporcionada pela revolução de há 43 anos”. Num discurso que teve como principal
enfoque a Educação, o Presidente corroborou a sua importância como sendo “a mais importante das conquistas de Abril”, e
o seu investimento é “a obra mais perene que podemos deixar
às novas gerações”, concluiu.
Esta sessão comemorativa pretendeu homenagear a Educação, em geral, e em particular, o Professor João Carvalho,

HOMENAGEM

ex-Presidente do IPCA, com a medalha de honra da Cidade de
Barcelos, como forma de reconhecimento pelo seu papel na
implantação e afirmação do IPCA como instituição de ensino
superior público. “Com o seu vasto currículo, com o seu esforço e dedicação e com as capacidades invulgares de formação e
de perseverança, o professor João Carvalho construiu uma instituição de sucesso e de referência, mesmo quando as circunstâncias pareciam adversas”, reforçou o Presidente da Câmara.

O Presidente da Assembleia Municipal, Duarte Nuno Pinto, na sua intervenção, referiu a importância do investimento
na Educação como sendo uma área detentora de “um papel determinante no desenvolvimento de qualquer sociedade”. João
Carvalho e Cândido Oliveira, professor da Universidade do Minho, pautaram os seus discursos pela democracia, liberdade e
acesso ao ensino, tendo António Cândido de Oliveira lançado
o repto ao IPCA e a Barcelos para “educar para a democracia”.

PROFESSOR JOÃO CARVALHO
A ligação de João Carvalho ao IPCA remonta, praticamente, à
data de criação da instituição. Em 1995, foi um dos três membros da primeira Comissão Instaladora e, também, o primeiro
diretor da Escola Superior de Gestão, cargo que ocupou até
2000.
Em 2006, João Carvalho foi nomeado presidente da Comissão Instaladora do IPCA por despacho do então ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Mariano Gago, tendo
tomado posse a 15 de setembro desse ano. Desde então, o trabalho desenvolvido por João Carvalho no IPCA ficou marcado
pelo crescimento da instituição, que inaugurou o seu Campus
em 2008.
Em 2009, com a criação do Centro de Investigação em
Contabilidade e Fiscalidade, o primeiro nesta área a ser reconhecido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT),
João Carvalho assume a coordenação do 1º Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, que se tornou num estudo de
referência a nível nacional.
Em 2011, após o fim do regime de instalação, João Carvalho
tornou-se no primeiro presidente eleito pelo Conselho Geral

do IPCA. Nesse mesmo ano, lançou a primeira pedra daquele
que viria a ser um dos projetos mais ambiciosos e inovadores da instituição: o Digital Games Lab, um centro dedicado
à investigação e desenvolvimento de jogos digitais, que seria
inaugurado três anos depois.
Em julho de 2015, João Carvalho foi eleito para o seu
segundo e último mandato de quatro anos, apresentando um plano de ação composto por 145 objetivos, alguns
dos quais já se encontram em curso, designadamente a
construção de um novo edifício para a Escola Superior de
Tecnologia.
Professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, João Carvalho é doutorado em Ciências
Empresariais (área de conhecimento da Contabilidade).
Entre outros cargos desempenhados, é membro da Comissão de Normalização Contabilística, em representação das
Instituições de Ensino Superior, e presidente do Colégio
de Especialidade em Contabilidade Pública da Ordem dos
Técnicos Oficiais de Contas (atual Ordem dos Contabilistas
Certificados).
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INVESTIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL TRANSFERE
MAIS DE 5 MILHÕES DE EUROS PARA AS FREGUESIAS
A cerimónia teve lugar nos Paços do Concelho e juntou o Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, e os presidentes das Juntas de Freguesia. O protocolo de
competências, assinado a 22 de março, envolve uma transferência de 5.048.090 € para as freguesias, valor correspondente
a 200% do Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF).
No final da sessão de assinatura, Miguel Costa Gomes reforçou a importância do protocolo, frisando que este permite
“uma intervenção mais eficiente ao nível das necessidades
objetivas da população, dada a proximidade aos cidadãos”.

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos aproveitou ainda para sensibilizar os presidentes de Junta para o
“cumprimento escrupuloso do protocolo, como a elaboração dos relatórios de gestão trimestral e anual da aplicação destes fundos”, referindo-se, desta forma, às obrigações
impostas pela Lei dos Compromissos e à nova lei da organização administrativa das freguesias como um conjunto de
mecanismos legais fortemente condicionadores da atividade autárquica.

AVENIDA CENTRAL DE CAMBESES
SOFRE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
O Presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, assinou o auto de consignação da Empreitada da Avenida Central de Cambeses, numa cerimónia que teve lugar no passado
dia 26 de janeiro.
A empreitada, que tem um custo associado de 149.766,80€,
vai intervir numa zona de ligação inter-freguesias, com tráfego médio diário razoável numa extensão aproximada de 400
metros, e visa o alargamento da plataforma, com a criação de
uma faixa de rodagem de seis metros e um passeio com a largura regulamentar. Desta forma, será possível melhorar o sistema de Drenagem de Águas Pluviais e reforçar a sinalização
vertical existente.
A via em questão constitui o principal acesso ao apeadeiro da Linha do Minho e está inserida numa área urbana central da freguesia, onde se encontram importantes estruturas
como é o caso da Igreja Paroquial, Cemitério Paroquial, Centro

6 « CIDADANIA . MAIO ' 17

Social, Sede de Escuteiros, Escola Primária e a Sede da Junta
da Freguesia.

A ABRIR…
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INVESTIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL MELHORA ÁREAS PEDONAIS
DE BARCELOS
A Câmara Municipal de Barcelos procedeu à “Requalificação
Urbanística da Avenida de São José” que se situa entre o espaço frontal público da casa nº 245 e a rotunda na Rua Filipa Borges / Rua Nossa Senhora da Franqueira. O principal objetivo
da requalificação é o reforço da estrutura pedonal existente,
bem como, a valorização e integração na rede pedonal local.
O projeto consistiu na criação de um passeio, na valorização dos acessos pedonais aos blocos de habitação presentes
no trajeto e na criação de zonas verdes de forma a expandir e
valorizar a qualidade paisagística do local.
Esta intervenção na Avenida de S. José surgiu da necessidade de criar uma relação de proximidade e continuidade
entre a área pedonal e o núcleo urbano na sequência da construção do “Passadiço do Patarro”, que liga a cidade ao Instituto
Politécnico do Cávado e Ave (IPCA).
No que diz respeito ao espaço público frontal à casa nº 245,
elaborou-se uma pequena praça que, para além de ter uma função pedonal, incorpora uma via pública de acesso automóvel.
O custo associado a esta obra de requalificação foi de
89.020,25 €.

PRESIDENTE DA CÂMARA VISITA O CAMINHO
MUNICIPAL 1115 ENTRE MILHAZES E FARIA

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos visitou, no
dia 8 de fevereiro, a obra de construção do Caminho Municipal 1115 em Milhazes e Faria cujo orçamento ronda os
1.543.437,01 €.
A intervenção consiste no alargamento da plataforma e
da faixa de rodagem com correções de traçado e pavimentação em betuminoso do arruamento, desde a Escola Abel
Varzim até ao cruzeiro de Faria. Inclui ainda a circulação
pedonal, o arranjo urbano entre a igreja de Faria e o cruzeiro,
o melhoramento da passagem hidráulica existente sobre a
Ribeira de Milhazes e a instalação de rede de águas pluviais.

Miguel Costa Gomes, Presidente do Município, mostrou-se satisfeito afirmando que a construção em causa se encontra num estado avançado e que a obra irá permitir resolver “diversos pontos dissonantes e introduzir uma enorme
mais-valia na qualidade de vida da população e dos utentes”.
O autarca realçou também que a intervenção “está a correr a bom ritmo pelo que acreditamos que a obra esteja concluída antes do final do mês de junho, que é o prazo estabelecido para o final da empreitada”.
Esta beneficiação surgiu na sequência de várias solicitações por parte da comunidade local que apresentava reclamações relativas ao mau estado do pavimento, ao aumento
do tráfego previsto devido à construção do Aterro Sanitário e
do empreendimento do Espaço Social do Enfermeiro.
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INVESTIMENTO

ELETRIFICAÇÃO DA
LINHA DO MINHO
VAI AVANÇAR

MINISTRO DO PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS, PEDRO MARQUES,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS, MIGUEL COSTA GOMES
E O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VIANA DO CASTELO, JOSÉ MARIA COSTA,
NA CERIMÓNIA DA ASSINATURA DO AUTO DE CONSIGNAÇÃO

O atual Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, já deu luz verde para o projeto de modernização
para a Linha do Minho. A 30 de Janeiro, o governante assinou o auto de consignação da Eletrificação da Linha do
Minho compreendida entre Nine e Viana do Castelo.
O Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques,
mencionou que esta obra é esperada “há décadas”, dado que
irá permitir reduzir substancialmente o tempo do trajeto entre os dois destinos e baixar entre 20% a 30% o custo médio
dos fretes de carga.
A eletrificação do troço entre Nine e Viana do Castelo é,
segundo Pedro Marques, “uma prioridade” do atual Governo, e terá o custo de 16 milhões de euros. O atual Ministro
do Planeamento e Infraestruturas sublinhou também que
“o objetivo é tornar mais competitivo tanto o transporte de
passageiros como de mercadorias, tornando igualmente mais
competitivos os portos nacionais”.
Na cerimónia, que se realizou durante uma viagem de
comboio até Viana do Castelo, estiveram presentes os presidentes de ambos os Municípios, Miguel Costa Gomes, Presidente da Câmara de Barcelos, e José Maria Costa, Presidente
da Câmara de Viana do Castelo.
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, aproveitou para reforçar a elevada importância
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que esta obra terá no que diz respeito às exportações de Barcelos e ao próprio turismo da região.
Já José Maria Costa, Presidente da Câmara de Viana do
Castelo, frisou que este projeto poderá contribuir para fortalecer as relações da região com a Galiza, afirmando que a modernização desta Linha “era reclamada não só por autarcas,
mas também por todas as associações empresariais e todos os
agentes económicos da região”.
O orçamento do projeto global, que compreende as duas
etapas, é de 83 milhões de euros, cujo 85% do financiamento
será constituído por fundos comunitários.
A obra em questão representa apenas a primeira de duas
etapas da intervenção de modernização programada para a
Linha do Minho e a sua conclusão está prevista para o terceiro
trimestre de 2018. A segunda etapa deste projeto incide sobre
o troço de Viana do Castelo - Valença e a sua conclusão está
prevista para 2019.

A ABRIR…
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INVESTIMENTO

ILUMINAÇÃO EFICIENTE CHEGA A BARCELOS
A EDP Distribuição e a Câmara Municipal de Barcelos assinaram, no mês de março, um protocolo que visa a substituição
da tecnologia da iluminação pública pela tecnologia LED, com
o objetivo de reforçar a aposta na eficiência energética com
maior economia de custos.
A assinatura deste protocolo surgiu da articulação com a
Associação Nacional de Municípios Portugueses e consiste na

introdução da luminária LED como material de uso corrente
na iluminação pública de Barcelos, tendo em conta os atuais
contratos municipais de concessão de distribuição de energia
elétrica.
As medidas tomadas ao abrigo deste protocolo representam um passo importante na parceria entre a EDP Distribuição e o Município de Barcelos.

RÚBEN OLIVEIRA VENCE CONCURSO
ENERGIAS RENOVÁVEIS 2016
Foi a construção de uma máquina de produção de
energia elétrica, através da biomassa, que fez Rúben
Oliveira vencer a segunda edição do Concurso Energias Renováveis, integrado nas diversas ações de sensibilização ambiental promovidas pelo Município de
Barcelos. O prémio, no valor de 500 euros, foi entregue
nos Paços do Concelho pelas mãos do Presidente da
Câmara.
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EQUIPA VENCEDORA
Óquei de Barcelos conquistou a Taça CERS de hóquei
em patins, em Itália, ao derrotar na final os anfitriões do
Viareggio, por 4-2.
Depois da viagem de regresso, a equipa do Óquei de Barcelos
foi recebida de forma entusiástica, no aeroporto Francisco Sá
Carneiro, no Porto, por mais de uma centena de adeptos que
quiseram assinalar esta conquista.
Depois da receção no aeroporto, a comitiva e os adeptos
dirigiram-se para Barcelos, onde, em plena Festa das Cruzes,
foram recebidos por uma multidão, na Avenida da Liberdade,
lugar reservado para as comemorações.
Mais calmos, e já com as emoções recompostas, a equipa foi
recebida, no dia 2 de maio, no Edifício dos Paços do Concelho,
pelo executivo Municipal. O autarca barcelense, Miguel Costa Gomes, elogiou o feito dos jogadores e da equipa técnica, reconhecendo tratar-se de um momento que “valoriza a marca Barcelos”.
“É uma vitória do concelho de Barcelos e também de Portugal”, afirmou o Presidente da Câmara, admitindo que o Óquei
de Barcelos é “uma instituição partilhada pelos barcelenses”.

10 « CIDADANIA . MAIO ' 17

As felicitações chegaram ao mais alto nível, tendo o Presidente da República deixado uma mensagem na página oficial
da presidência, “por mais uma conquista da Taça CERS, uma
das mais importantes competições europeias de clubes de hóquei em patins”. Também do governo, o Ministro da Educação,
Tiago Brandão Rodrigues, e o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, parabenizaram o clube de Barcelos. Em
comunicado, os governantes sublinharam que a terceira vitória do Óquei de Barcelos na Taça CERS, segunda consecutiva,
prova que, "com esperança e com força de vontade, os sonhos
concretizam-se". Esta foi a terceira vez que o Óquei de Barcelos vence a Taça CERS, depois de 1995 e 2016, igualando os
espanhóis do Liceo da Corunha e os italianos do Novara como
as equipas mais vitoriosas da competição.

A ABRIR…
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COMEMORAÇÕES

PRESIDENTE DA CÂMARA NA CERIMÓNIA DO
33.º ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS DE VIATODOS
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa
Gomes, marcou presença na sessão solene do 33º aniversário
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Viatodos. Na cerimónia, a corporação recebeu novos equipamentos de proteção individual e um novo veículo de transporte de doentes não urgentes adquirido com uma comparticipação financeira da empresa Celoplás.
No seu discurso, o Presidente da Câmara mencionou que
“nas questões que concernem ao voluntariado dos bombeiros
e da proteção civil deveria haver uma abordagem diferente,”
fazendo referência à “descentralização”.

Miguel Costa Gomes sublinhou que “os autarcas, pela relação que têm de proximidade com os cidadãos e com o território, poderiam fazer melhor, mais rápido, com mais qualidade
e, acima de tudo, com custos menores”, mostrando-se disponível para ser porta-voz junto do presidente do conselho, na
qualidade de vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
No final, o Presidente da Câmara reforçou que “o
apoio à causa dos bombeiros terá sempre a solidariedade,
a compreensão e a ajuda do município dentro das suas
limitações”.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BARCELOS RECEBIDOS PELO
PRESIDENTE DA CÂMARA EM DIA DE ANIVERSÁRIO
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos recebeu, no
passado dia 8 de janeiro, a Corporação de Bombeiros Voluntários de Barcelos, nos Paços do Concelho, na data em que a
instituição assinalou 134 anos de existência.
Miguel Costa Gomes congratulou a Corporação Barcelense e assumiu o compromisso de continuar a apoiar os Bombeiros do concelho, afirmando que “nunca serão penalizados
pelos eventuais cortes financeiros que tenhamos que operar.
Terão sempre o nosso apoio”. O autarca aproveitou também
para agradecer “o esforço e empenho” dos bombeiros no com-

bate aos incêndios que existiram na região no mês de agosto
de 2016.
Ainda no decorrer da cerimónia, o presidente da Direção
de Barcelos, Eduardo Reis, aproveitou o momento para informar que em breve a corporação iria contar com a entrada de
dez novos operacionais e com a aquisição de duas novas ambulâncias de transporte múltiplo, destinado ao transporte de
doentes não urgentes em cadeiras de rodas, em maca e em
bancos. Eduardo Reis, anunciou também que a sub-cave do
quartel será requalificada.
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COMEMORAÇÕES

JOVENS BARCELENSES PARTICIPAM
NO DIA DA DEFESA NACIONAL

O Presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, marcou presença no dia 21 de fevereiro, na convocatória do Dia da Defesa Nacional, decorrida no Regimento de Cavalaria nº 6 (RC6),
em Braga. O autarca acompanhou os jovens barcelenses, que
foram chamados a participar, no almoço convívio organizado
pelo Exército Português, bem como nas atividades relacionadas, como ações de formação, slide ou hipismo.

Todos os anos as forças armadas promovem o Dia da Defesa Nacional, convocando todos os jovens que completam a
maioridade nesse ano a apresentarem-se no centro de divulgação mais próximo da sua área residencial, entre janeiro e
abril. A comparência é considerada dever militar e a iniciativa
pretende sobretudo sensibilizar os mais novos para a importância da defesa nacional.

"LUTARAM COMO DIABOS":
BARCELOS NA I GUERRA
MUNDIAL, DOCUMENTÁRIO
NA PRIMEIRA PESSOA
O documentário “Lutaram como Diabos”, que aborda a presença de barcelenses na I Grande Guerra e contou com o apoio da
Câmara Municipal de Barcelos para a sua realização, foi apresentado no Teatro Gil Vicente. Um documentário histórico e
realista que foi realizado por Carlos Araújo, com argumento
de Manuel Penteado Neiva e produção de Alberto Serra.
Os protagonistas são os quase 600 combatentes que partiram de Barcelos para os diferentes teatros de guerra. A vida
das trincheiras. Nas terras da Flandres, só havia lugar para a
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sobrevivência. A vida e a morte conviviam lado a lado e ninguém vaticinava quem chegaria primeiro. Barcelos conheceu os seus heróis. No seu peito, ostentaram-se as Cruzes de
Guerra, no seu corpo, as mazelas de uma guerra sem igual.
Centenas conheceram a dureza da guerra: fome, humilhações,
sevícias que jamais esperariam receber. Dezenas tombaram
no campo da batalha. Barcelos honra com este documentário
a memória dos seus heróis.

A ABRIR…

••••••

COMEMORAÇÕES

SALÃO NOBRE REPLETO PARA A APRESENTAÇÃO DA BIOGRAFIA
“JOÃO PIMENTA 35 ANOS DE MEDICINA DENTÁRIA”

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Barcelos foi o local escolhido para o lançamento oficial da biografia do
Dr. João Pimenta “João Pimenta 35 anos de medicina dentária”. A cerimónia, que teve lugar no dia 22 de abril, foi
demonstrativa do carinho e respeito que o médico João
Pimenta acolhe por parte da sociedade civil e dos seus

pares: o Salão Nobre da Câmara Municipal de Barcelos esteve repleto.
A obra foi apresentada pelo Prof. Doutor Fernando Nobre,
Presidente da A.M.I. A distribuição foi gratuita, sendo os presentes convidados a fazer uma doação a uma instituição de
solidariedade social de Barcelos.

PRESIDENTE DA CÂMARA MARCA PRESENÇA NO
II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PSICOGERIATRIA
O Auditório São Bento de Menni foi o palco do II Encontro Internacional de Psicogeriatria, Agir em Psicogeriatria – Desafio
(s) do (s) tempo(s), promovido pela Casa São João de Deus, nos
dias 27 e 28 de janeiro.
Na sessão de abertura, o Presidente da Câmara Municipal,
Miguel Costa Gomes, congratulou a instituição pela organização e pelas ações promovidas para o desenvolvimento do
conhecimento na área da psicogeriatria.
O autarca falou ainda dos projetos nos quais a Câmara
Municipal tem participação na qualidade de parceiro, nomeadamente o Projeto Café Memória, a Universidade Sénior e o
Barcelos Saudável, que contribuem para o incentivo à aquisição de um estilo de vida saudável e ativa.

PRESIDENTE DA CÂMARA
NA ENTRONIZAÇÃO DE 90
CONFRADES

Este evento foi promovido pela Unidade de Psicogeriatria
e Demências Ir. Elias Almeida que se destina a utentes portadores de uma doença mental crónica com idade superior ou
igual a 65 anos e/ou pessoas com diagnóstico de demência
que necessitem de tratamento especializado, em contexto de
internamento.

O evento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos que referiu que “ a Confraria Gastronómica “O Galo de Barcelos” teve a perspicácia e a ousadia de
reconhecer a potência que é o Galo de Barcelos, e têm agora o
desafio de contribuir para a promoção do Galo na rota gastronómica do Minho”.

A 19 de fevereiro decorreu no Auditório dos Paços do Concelho o “I Capítulo de Entronização da Confraria Gastronómica
“O Galo de Barcelos”, onde foram entronizados 90 confrades
que receberam as insígnias da Confraria e prestaram um juramento na promoção e divulgação do Galo de Barcelos.
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EDUCAÇÃO

AUTARQUIA ATRIBUI 68 MIL EUROS EM BOLSAS DE
ESTUDO A UNIVERSITÁRIOS
No total, 88 estudantes do ensino superior receberam bolsas
de estudo pelas mãos do Presidente da Câmara, a 25 de fevereiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Nesta primeira
fase do concurso, o valor atribuído ascende os 68 mil euros.
Na sua intervenção, Miguel Costa Gomes pediu aos jovens
presentes que se empenhassem “não só na sua própria formação, mas também na perceção que há um esforço público com
o dinheiro que é de todos os barcelenses” para os ajudar nas
suas necessidades.
O autarca sublinhou que “se há áreas que não abdicarei
são as da Ação Social e a da Educação. A Educação é estruturante em qualquer sociedade e a Ação Social tem a ver com as
dificuldades que os cidadãos vão sofrendo por várias vicissitudes da vida. O Município, enquanto entidade pública, deve
olhar para esses cidadãos, perceber as suas necessidades e
ajudá-los a ultrapassar os problemas”.
No presente ano letivo foram admitidas 111 candidaturas,
distribuídas pelos diferentes escalões, com base no seu rendimento per capita.

As bolsas destinam-se a apoiar os estudantes residentes
no concelho há mais de dois anos, matriculados em cursos
que conferem grau académico de licenciatura, mestrado integrado ou curso técnico superior profissional com aproveitamento escolar no último ano letivo que frequentaram, com
uma média igual ou superior a 13 valores, que solicitaram
bolsa de estudo no Estabelecimento de Ensino Superior que
frequentam, e que não possuam um rendimento mensal per
capita superior a 85% do Indexante aos Apoios Sociais (IAS).

PARTICIPAÇÃO CÍVICA E DEMOCRÁTICA NA UE
EM DEBATE NO SALÃO NOBRE
O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu o Fórum aberto
à comunidade “Como podem as políticas europeias de crescimento inteligente desenvolver as comunidades locais?”, no
âmbito do terceiro encontro do Projeto “City to city for building our Europe”, que decorreu em Barcelos.
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos referiu que
“as políticas locais são fundamentais para fomentar a participação cívica e democrática na UE”.
Ao longo da sessão, cada um dos parceiros do projeto apresentou a perspetiva do seu país. A responsável por Portugal,
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Ana Fragata, diretora executiva das Fórum Internacional das
Cidades Inteligentes e Sustentáveis (FICIS), abordou aspetos
pertinentes sobre as políticas nacionais e locais, no âmbito do
crescimento inteligente, que foram discutidos e partilhados
pelos demais intervenientes.
O “Programa Europa para os Cidadãos” tem por objetivo
contribuir para a compreensão da União Europeia (UE), da
história e diversidade dos seus cidadãos e ainda fomentar a
participação cívica e democrática na UE.

A ABRIR…
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POLÍTICA DE PROXIMIDADE

SECRETÁRIA DE ESTADO E
DIA DO ATENDIMENTO
DESCENTRALIZADO
VEREADORA DA EDUCAÇÃO
PRESENTES NO FÓRUM POLITÉCNICO
O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, IP, em
parceria com a Câmara Municipal de Barcelos, realizou, no dia
PROMOVIDO PELO IPCA
19 de abril, o Dia do Atendimento Descentralizado.
Esta iniciativa, que decorreu nas instalações do Balcão
Único (situado no edifício da Câmara Municipal de Barcelos),
pretendeu fortalecer espaços de proximidade às empresas,
através de serviços de informação e aconselhamento personalizados em zonas onde a Agência não dispõe de representação regional.
Uma equipa técnica do IAPMEI esteve disponível para responder a todas as dúvidas dos empresários e dos empreendedores da região no âmbito da intervenção do IAPMEI.

No passado dia 25 de janeiro, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) acolheu em Barcelos o quinto Fórum
Politécnico que contou com a presença da Vice-Presidente
e Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Barcelos,
Armandina Saleiro, e da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rollo.
O evento, cujo tema central foi “ Tecnologias da Informação e Comunicação e Competências Digitais", juntou mais de
uma centena de participantes, entre eles, representantes de
outros politécnicos de todo o país, investigadores, empresários e estudantes.
O Fórum Politécnico, cujo principal objetivo é a potencialização das “Cidades e Regiões com conhecimento”, foi promovido pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores
Politécnicos (CCISP), em colaboração com o Programa de Modernização e Valorização do Ensino Politécnico, do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
No decorrer do evento, foram apresentados ao público seis
projetos de investigação desenvolvidos por institutos politécnicos, todos eles relacionados com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). O projeto “All Aboard” foi o que
suscitou maior atenção e curiosidade por parte das pessoas.
Este projeto, que já despertou inclusive a curiosidade da
Microsoft, surgiu de uma dissertação de mestrado realizada
na Escola Superior de Tecnologia do IPCA e visa estimular a
experimentação e a programação de sistemas digitais.
A Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, frisou que as instituições de ensino superior politécnico têm dado um “contributo extraordinário” para a criação de
uma cidadania digital em Portugal.

EMPRESAS BARCELENSES GARANTEM
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMO
Mais de 800 empresas de Barcelos aderiram ao Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (CIAB), tornando Barcelos o concelho onde se registou o maior número
de adesões. Todas as empresas afetas ao Centro são obrigadas
a colocar o dístico do CIAB num local visível à entrada do(s)
estabelecimento(s), permitindo ao consumidor a identificação
e salvaguardando os seus interesses e direitos.
Os certificados e os dísticos foram entregues a 27 de janeiro nos Paços do Concelho, pelo Presidente da Câmara, Miguel
Costa Gomes.
O CIAB – Tribunal Arbitral de Consumo é um meio de resolução extrajudicial de litígios (RAL). No concelho de Barcelos, a adesão das empresas tem sido massiva e abrange várias áreas do consumo e dos negócios como a indústria têxtil,
prestação de serviços, comércio a retalho de vestuário, restauração e bebidas, alojamento local e hotelaria, entre outros.
A adesão plena ao Centro não implica qualquer custo e
assegura consultoria e mediação à empresa em caso de situações de conflito de consumo através de equipas de profissionais, incluindo juristas, que garantem resposta a todas as
questões ou reclamações enviadas pelos clientes. O principal
objetivo é estabelecer um acordo entre ambas as partes sempre que possível, evitando, dessa forma, recorrer a instâncias
judiciais.
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UM CONCELHO QUE RESPEITA AS SUAS TRADIÇÕES
E VALORIZA A SUA CULTURA
Uma das particulares riquezas do nosso concelho é o vasto conjunto de Festas, Feiras e Romarias. São cerca de 300 que decorrem ao longo do ano. E se a estas datas juntarmos as lendas, que
são pelo menos 11, as mais conhecidas na região de Barcelos, que
continuam a ser relatadas oralmente para as gerações mais novas, as mais famosas a lenda do Galo de Barcelos e da Lenda do
Milagre das Cruzes temos um património oral e ancestral únicos.
Barcelos é um concelho rico em património cultural e é,
acima de tudo, um concelho que respeita e sabe preservar as
suas tradições e valoriza a sua cultura.
Visitar Barcelos é entrar numa das localidades mais emblemáticas da arte popular minhota, onde a cor, o brilho e a

vida se encontra espelhada pelas nossas 61 freguesias. O Município de Barcelos tem sido, e continuará a ser, um “motor”
de preservação e empenho em contribuir e estimular valor
histórico, patrimonial e cultural.

"Temos a consciência de que a única forma
de preservar as nossas tradições e cultura é
transmitir às novas gerações estes ensinamentos
e a paixão pela terra que os viu nascer. Se este
trabalho não for feito, estas formas de viver e de
sentir Barcelos tendem a desaparecer."

Festa das Rosas - Vilar de Figos

Procissão em honra de S. Sebastião - Freguesia de Pereira

Festa das Rosas - Vilar de Figos

Procissão em honra de Nossa Senhora do Rosário
- Freguesia de Cristelo

Festa das Rosas - Vilar de Figos

Procissão em honra de Nossa Senhora do Rosário
- Freguesia de Cristelo
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DELIBERAÇÕES

DELIBERAÇÕES
REUNIÃO DE CÂMARA 24 DE OUTUBRO DE 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar.
Ratificação de atribuição de passe escolar.
Ratificação de atribuição de passe escolar.
Atribuição de Subsídio, atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€ [cinco mil euros], à
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Aldreu, destinado à formação de novos voluntários.
Agrupamento de Escolas de Vila Cova. Apoio Técnico. Ratificação de Despacho.
Concurso “Barcelos, Cidade Presépio – V”.
Federação Portuguesa de Futebol; Associação de Futebol de Braga; Município de Barcelos;
Associação de Futebol Popular de Barcelos – Protocolo. Ratificação.
“Aulas com Pais – Aprender com os Filhos”. Piscinas Municipais de Barcelos.
Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e
a Associação Recreativa e Cultural «Águias de Alvelos».
Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.
Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos.
Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e
a Associação Cultural e Desportiva de Carapeços.
Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Galegos S. Martinho, no valor de 10.000,00 €
para aquisição de uma viatura.
Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Lama, no valor de 10.000,00 € para proceder a
obras de “Beneficiação da Rua da Igreja”.
Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Lijó, no valor de 5.000,00 €, para proceder
a obras de “Drenagem de águas fluviais da Poça de Regar (ou dos Escuteiros), na Rua da
Senhora da Abadia.
Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Panque, no valor de 10.000,00 €, para proceder
às obras de conclusão da “Construção da Casa Mortuária”.
Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Pousa, no valor de 12.500,00 €, para proceder
à colocação de relvado sintético no campo de futebol.
Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Várzea, no valor de 15.000,00 € para proceder
à construção da “Casa Mortuária”.
Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Areias de Vilar e Encourados, no valor de
10.000,00 € para proceder a obras de “Requalificação do cemitério de Areias de Vilar – 2ª
Fase”.
Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Campo e Tamel S. Pedro Fins, no valor de
10.000,00 €, para proceder a obras de pavimentação, em betuminoso, da Rua do Casal, na
freguesia de Campo.
Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Creixomil e Mariz, no valor de 10.000,00 €,
para proceder a obras de “Alargamento e pavimentação da Rua do Manelo”.
Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Durrães e Tregosa, no valor de 10.000,00 €,
para proceder a obras de ampliação do cemitério de Durrães.
Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Tamel Sta Leocádia e Vilar do Monte, no valor
de 10.000,00 €, para proceder a obras de “Alargamento e pavimentação da Rua do Manelo”.
Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de
Fralães, no valor de 15.000,00 €, para proceder a obras de pavimentação e águas pluviais da
Rua da Escola, em Minhotães.
Atribuição de subsídio à Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, no valor de 1.000,00
€, para apoio logístico.
Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel de Roriz, no valor de
15.000,00 €, para proceder à construção da Capela Mortuária.
Atribuição de subsídio à ARTESMUSIVI – Academia de Música de Viatodos, no valor de
6.000,00€, para comparticipação das despesas da insonorização das salas de aulas práticas.
Atribuição de subsídio ao Conservatório de Música de Barcelos, no valor de 1.137,75€, para
comparticipação de despesas.
Apoio ao Arrendamento Habitacional: quatro processos reavaliados com continuidade do valor
do apoio; cinco processos reavaliados com diminuição do valor do apoio.
Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao
Público e de Prestação de Serviços do Município de Barcelos.
Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público do Município de Barcelos.
Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: - Cedência da piscina interior do Complexo
das Piscinas Municipais, à "Associação Escola de Mergulho de Barcelos", para a realização de
aulas práticas de mergulho, às segundas, quartas e sextas-feiras, entre os dias 26 de setembro
e 21 de outubro; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, ao "Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins
- STAL", para a realização de uma reunião com todos os trabalhadores do Município, no dia 4
de outubro; - Cedência de três tendas cónicas e duas passadeiras vermelhas, à "Experienciar Associação Cultural, Desportiva e da Natureza", para apoio na realização do "Trail da Guarita",
no dia 9 de outubro; - Cedência de duas tendas cónicas, à "AMAR 21 - Associação de Apoio à Trissomia 21", para apoio na realização de uma feirinha solidária subordinada ao tema "Vamos dar
as mãos pela diferença", no dia 15 de outubro; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal,
à "Associação Tertúlia Barcelense", para a realização uma conferência sobre refugiados, no
dia 20 de outubro; - Disponibilização de 20 grades de proteção, 2 caixotes de lixo, 1 ponto de
água no quarteirão do Campo da Feira em frente ao Parque da Cidade à Associação Clube Moto
Galos de Barcelos, para a realização do “16º Raid Todo-o-Terreno”; - Disponibilização de 450
plantas ornamentais para jardins públicos, solicitado pela Junta de Freguesia de Carvalhas;
- Disponibilização de 3 livros da autoria de Carlos bastos Barcelos Sketchbook” à CIM Cávado; Disponibilização de 30 grades de proteção solicitadas pela Associação Desportiva e Cultural de
Tregosa para apoio na realização do “22º Grande Prémio de Atletismo de Tregosa”; - Cedência
do Auditório Municipal, ao "Arciprestado de Barcelos", para a realização de duas conferências
subordinadas aos temas "Centenário das Aparições de Fátima" e "O fim da vida terrena e o
que se passa depois da morte", nos dias 26 de outubro e 23 de novembro, respetivamente.

8. Apoio ao Arrendamento Habitacional: seis novos processos para comparticipação; onze processos reavaliados – continuidade do valor do apoio; cinco processos reavaliados – aumento
do valor do apoio.
9. Atribuição de subsídio,no valor de 10.004,00 €, à Junta de Freguesia de Aldreu para proceder
à ampliação do Cemitério.
10. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia de Alvelos para proceder
à construção de um pavilhão multiusos.
11. Atribuição de subsídio, no valor de 12.303,00 €, à Junta de Freguesia de Cristelo para proceder
à ampliação do Cemitério.
12. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Galegos Sta Maria
para proceder à ampliação do Cemitério.
13. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia de Macieira de Rates
para executar obras de conservação nas pontes de Verdeal e Lameiro.
14. Atribuição de subsídio, no valor de 5.200,00 €, à Junta de Freguesia de Paradela para proceder à contratação de uma auxiliar de ação educativa para prestar apoio no Jardim de Infância.
15. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia de Ucha para proceder
ao alargamento e pavimentação de várias ruas na freguesia.
16. Atribuição de subsídio, no valor de 979,20 €, à União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa, Vila
Frescaínha(S. Martinho e S. Pedro) para proceder para pagamento das custas judiciais relativas
à Reorganização Administrativa Territorial Autárquica.
17. Atribuição de subsídio, no valor de 20.000,00 €, à União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa,
Vila Frescaínha(S. Martinho e S. Pedro) para para conclusão das obras de “Reabilitação do
Largo do Anjinho, em Vila Frescaínha S. Martinho”.
18. Atribuição de subsídio, no valor de 6.400,00 € (c/ IVA incluído), à União de Freguesias de Negreiros e Chavão para proceder à construção de três passadeiras para peões sobrelevadas na
Rua de Sta Eulália (E.M. 505).
19. Atribuição de subsídio, no valor de 1.000,00€, à Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do
Distrito de Braga para realização de atividades com os invisuais.
20. CP n.º 04/2016 – “Fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários”. Ratificação do despacho exarado em 21/10/2016.
21. Inclusão de viatura dos Bombeiros Voluntários de Viatodos na Apólice de Seguro da Frota Automóvel do Município. Ratificação do despacho.
22. Cedência de Apoio Técnico à APAC - Associação de Pais e Amigos das Crianças. Ratificação do
despacho.
23. Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: - Cedência do Ringue Superior do Pavilhão
Municipal, ao "GASC - Grupo de Acção Social Cristã", para a realização de uma "Mega Aula de
Body Combat", enquadrada no "Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza", no dia 15 de
outubro; - Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, ao "Gil Vicente Futebol Clube",
para a realização da Assembleia-Geral, no dia 27 de outubro; - Cedência do Pavilhão Municipal
de Barcelos, à Junta de Freguesia de Martim, para a realização de "Prova do Campeonato Nacional de Lutas Amadoras", no dia 29 de outubro; - Cedência do Salão Nobre e do Auditório da
Biblioteca Municipal, à "Associação de Diabéticos do Minho", para a realização de uma sessão
de apresentação do livro "Queridas Mulheres" e para a realização de uma conferência subordinada ao tema "Dia Mundial da Diabetes de 2016 - Olhos na Diabetes", no dia 12 de novembro;
- Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, à "Juventude Social Democrata de Barcelos", para a realização de uma conferência subordinada ao tema "Juventude e Desporto", no
dia 12 de novembro; - Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, ao "Hospital Santa
Maria Maior E.P.E.", para a realização de um Fórum subordinado ao tema "Da Saúde na Justiça
à Justiça na Saúde", no dia 17 de novembro; - Disponibilização, a título definitivo, de 2 Giveaways e de 2 exemplares do livro "Sketchbook" da autoria de Carlos Bastos, ao "Hospital Santa
Maria Maior E.P.E."; - Disponibilização de 180 grades de vedação, 10 placas de identificação
dos Kms, apoio no transporte e recolha de grades, sinalização da estrada e de material, contentores para recolha de garrafas; - Cedência de uma máquina retroescavadora e 2 camiões
à Junta de Freguesia de Cristelo para limpeza do estaleiro (um dia); - Cedência de camião à
Junta de Freguesia de Cristelo para transporte de tout-venant; - Cedência de camião à Junta
de Freguesia de Fragoso para transporte de cargas de pedra; - Cedência de material usado,
nomeadamente areia fina, guias de betão e paralelo do tipo “mecan” para a construção de
uma pista de radiomodelismo em Silveiros; - Disponibilização de 60 give-ways aos Bombeiros
Voluntários de Barcelinhos para oferecer aos participantes no “6º Convívio das EIP’s – Equipas
de Intervenção Permanente”; - Empréstimo de vasos à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.
24. Ratificação de Despachos da Sra. Vice-Presidente Dr.ª Armandina Saleiro, que aprovaram o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos Acordos de Colaboração celebrados com
os mesmos, às instituições que os solicitaram para as actividades que pretendem desenvolver:
- Associação de Pais do jardim de infância de Alvito S. Pedro – cedência de uma atuação do TPC
– teatro Popular de Carapeços; - Casa do Povo de Carapeços – cedência de uma atuação do TPC
– teatro Popular de Carapeços; - Associação “Vamos a Isso” – cedência de uma atuação dos
“Amigos Leais de Lijó”; - Associação de Pais da EB1/JI de Perelhal - cedência de uma atuação
dos “Amigos Leais de Lijó”; - ExpoBarcelos – cedência de uma atuação dos “Amigos Leais de
Lijó” e uma atuação da Associação Etnográfica de Santa Maria de Gilmonde; - Junta de Freguesia de Manhente – cedência de uma atuação do Coro de Câmara de Barcelos. 2 – Cedência/
Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município:- 6 Galos médios cedidos à SOPRO
ONG no âmbito do projeto VIDA YOUTH (registo 65019/16); - 30 Give-aways e 30 publicações do
Município cedidos à organização das Jornadas do Baixo Cávado (registo 58910/16). 3- Cedência
temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Associação de Pais de Alvito S. Pedro – cedência das instalações da EB1 de Alvito S. Pedro no dia 31/10/2016, para realizar uma
atividade; - Associação de Pais do jardim de infância de Barcelinhos – cedência do polivalente
do jardim de Infância de Barcelinhos, mensalmente, para realizar reuniões da Associação; União Cultural e recreativa de Aborim – cedência das instalações da EB1/JI de Aborim para
dinamizar atividades de música; - Associação de Pais do jardim de infância de Roriz – cedência
das instalações do jardim de infância de Roriz, para dinamizar atividades de terapia da fala.
25. Atribuição de subsídio, no valor de 8.505,97 €, à União de Freguesias de Durrães e Tregosa
para proceder a obras de ampliação do cemitério de Durrães.
26. Aprovação da Ata em Minuta.

REUNIÃO DE CÂMARA 21 DE NOVEMBRO DE 2016
1.
2.
3.
4.
5.

REUNIÃO DE CÂMARA 31 DE OUTUBRO DE 2016
1. Opções do Plano e Orçamento para 2017.
2. Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
3. Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
4. Aprovação da Ata em Minuta.

6.
7.
8.
9.
10.

REUNIÃO DE CÂMARA 7 DE NOVEMBRO DE 2016
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar: Alunos
do 1.º Ciclo do Ensino Básico 12 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 4 Alunos – Escalão
2 (B) – comparticipação em 50% refeição. Alunos do ensino pré-escolar: 7 Alunos – Escalão 1
(A) – refeição gratuita.
Ratificação de atribuição de passe escolar.
Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a “Hospitalagro – Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas e Pecuários”.
Ratificação de parceria entre a Câmara Municipal de Barcelos e a Câmara de Siderno (Itália).
Atribuição de transporte em táxi para aluno com Necessidades Educativas Especiais – ratificação de despacho.
Transporte em Ambulância – Retificação.
Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 5 Alunos –
Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 6 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação em 50% refeição.
Alunos do ensino pré-escolar: 3 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
Cedência de material a título definitivo.
Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Aborim para proceder
a obras de requalificação do cemitério.
Atribuição de subsídio no valor de 5.500,00 € à Junta de Freguesia de Airó para proceder a
obras de alargamento e pavimentação da Rua de S. Jorge.
Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Junta de Freguesia de Fragoso para proceder
à construção de muros e pavimentação da Rua do Pinheiro Manso.
Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Lijó para proceder à
pavimentação e águas pluviais da Rua “Caminheiros de Santiago”.
Atribuição de subsídio no valor de 11.500,00 € à Junta de Freguesia de Martim para proceder
a obras de alargamento e pavimentação da Rua da Riquinha.
Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Junta de Freguesia de Moure para proceder a
obras de construção de muros e alargamento da Travessa do Pinheiro.
Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Oliveira para proceder
a obras de pavimentação no Parque das Oliveiras.
Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Paradela para proceder
a obras de requalificação do parque desportivo e de lazer.
Atribuição de subsídio no valor de 9.039,00 € à Junta de Freguesia de Perelhal para proceder à
pavimentação e drenagem de águas pluviais da Rua 25 de Abril.
Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Pousa para proceder a
obras de requalificação do parque do Largo da Igreja.
Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00 € à Junta de Freguesia de Rio Covo Sta Eugénia
para proceder a obras de ampliação do cemitério – 2ª fase.
Atribuição de subsídio no valor de 12.000,00 € à Junta de Freguesia de Vila Seca para proceder
a obras de requalificação da zona envolvente da casa Mortuária.
Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias de Alvito (S. Pedro e S. Martinho) e Couto para pagamento das obras de requalificação da Escola EB1 de Alvito S. Martinho.
Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias de Areias de Vilar e
Encourados para pagamento das obras de requalificação da zona envolvente do cemitério de
Areias de Vilar.
Atribuição de subsídio no valor de 989,40€ à União de Freguesias Milhazes, Vilar de Figos e
Faria para pagamento das custas judiciais relativas à Reorganização Administrativa Territo-

rial Autárquica, correspondentes às ações intentadas pelas extintas freguesias de Milhazes
e Vilar de Figos.
18. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias de Silveiros e Rio Covo Sta
Eulália para proceder a obras de pavimentação da Rua da Sobreira.
19. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Fábrica da Igreja de Santa Maria de Faria para
proceder a obras de conservação e restauro da igreja.
20. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola de Carapeços.
21. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Junta de Freguesia de Carvalhal.
22. Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016. Coletividades.
23. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
24. Pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. Ratificação.
25. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Galeria Cruzes Canhoto. Ratificação.
Autorização para a realização de filmagens de curtas coreografias. Ratificação.
26. Autorização para a Participação do Município de Barcelos como associado fundador na Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica [AptCC].
27. Realização de iniciativas/atividades inseridas no âmbito da educação ambiental.
28. Cedência a título gratuito de espaço do Museu de Olaria para a realização de um Workshop
de Cerâmica Rakú.
29. Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
30. Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
31. Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da
Costa Gomes que aprovaram/autorizaram o seguinte: - Cedência do Salão Nobre, ao "Lions
Clube de Barcelos", para a realização de uma reunião com os "Lions de Portugal", no dia 4
de novembro; - Disponibilização de uma peça de barro (presépio) da autoria da artesã Júlia
Ramalho e uma peça de bordado de crivo, oferecidos ao Presidente Internacional do Lions
Clube, Sr. Bob Corlew e senhora; - Cedência da piscina interior do Complexo das Piscinas
Municipais, ao "Agrupamento Escutista 1376 de Abade de Neiva", para a realização de "Baptismos de Mergulho", no dia 5 de novembro; - Cedência da piscina interior do Complexo das
Piscinas Municipais, à "Associação Escola de Mergulho de Barcelos", para a realização de aulas
práticas de mergulho, às segundas, quartas e sextas-feiras, entre os dias 9 de novembro e
30 de dezembro; - Cedência do Salão Nobre, à "Associação Cantoral e Atonal de Barcelos Academia Sons da Arte", para a realização de um concerto e três audições concerto, nos dias
12 de novembro, 9 de dezembro, 7 de abril e 30 de junho de 2017; - Cedência do Salão Nobre,
ao "Conservatório de Música de Barcelos", para a realização do "Concerto de Sta. Cecília", no
dia 19 de novembro; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, ao "Agrupamento de
Escolas Gonçalo Nunes", para a realização de uma peça de teatro de marionetas, no dia 22 de
novembro; - Cedência dos courts de ténis do Complexo das Piscinas Municipais, à "Academia
de Ténis de Barcelos Matchpoint - L.O.B.", para a realização de um Torneio de Ténis, nos dias 1,
2, 3 e 4 de dezembro; - Cedência de 10 grades de proteção à Associação Cultural e Desportiva
Alcaides de Faria para as comemorações do S. Martinho; - Cedência de 80 grades de proteção
solicitadas pelo Agrupamento de Escolas de Fragoso para apoio ao corta-mato escolar; - Autorização da despesa referente ao “verde de Honra”, no âmbito da inauguração da sede da ASAE,
no dia 4 de Novembro, no valor de 387,45€; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal,
à "Associação Tertúlia Barcelense", para a realização de uma sessão solene comemorativa do
20.º aniversário, no dia 10 de dezembro; - Cedência do espaço do palco do Teatro Gil Vicente
para filmar curtas coreografias de dança contemporânea, solicitado pela jovem Anita Grosse
para integrar no curriculum destinado a apresentar nas candidaturas a universidades e companhias de dança da Europa; - Cedência das piscinas do Complexo das Piscinas Municipais, à
"Associação de Natação do Minho", para a realização das competições "Torneio de Inverno
de Absolutos", "Torneio Completo de juvenis e infantis" e "Torregri de Verão de Cadetes", nos
dias 21 e 22 de janeiro, 6 e 7 de maio, 15 e 16 de julho de 2017, respetivamente; - Cedência de
um abrigo de passageiros à Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo para a Rua das Amoras
e Rua dos Corações.
32. Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Municipal, Armandina
Saleiro que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos
Acordos de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as
actividades que pretendem desenvolver: - Centro de Bem Estar Social de Alheira – cedência de
uma atuação do Grupo de Danças e Cantares “As Gamelinhas de Palme”. 2 – Cedência/Oferta
de peças de artesanato e /ou publicações do Município: - 3 Galos médios, 25 give-aways e 10
publicações do Município (Barcelos Sketchbook) Para oferta Às entidades italainas que receberam uma comitiva do Município (registos 67100/16 e 66888/16); 3- Cedência temporária de
escolas e jardins de infância do concelho: - grupo Coral de Perelhal – cedência das instalações
da EB1/JI de Perelhal no dia 12/11/2016, para realizar uma atividade; - Comissão Concelhia do
CDS-PP – cedência das instalações da EB1 de Carvalhal, no dia 05/11/2016, para realizar um
convívio; - Associação de Pais do jardim de infância de Vila Cova – cedência das instalações do
jardim de infância de Vila Cova, no dia 06/11/2016, para realizar uma feira. - Associação de Pais
do jardim de infância da Várzea – cedência das instalações do jardim de infância da Várzea,
nos dias 12 e 13 de novembro, para realizar uma feira.
33. Informação a prestar pelo Sr. Presidente da Câmara.
34. Aprovação da Ata em Minuta.

REUNIÃO DE CÂMARA 5 DE DEZEMBRO DE 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 5 Alunos –
Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 9 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação em 50% refeição.
Alunos do ensino pré-escolar: 6 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
Atribuição de subsídio no valor de de 7.500,00€ à ARCA – Associação Recreativa e Cultural e
Arcozelo para comparticipar as atividades culturais realizadas no ano de 2015.
Designação da instituição local apoiada pela Ultriplo para 2016 – Centro Social da Silva.
Designação da instituição local apoiada pela Ultriplo para 2016 – Associação Galo Novo.
Atribuição de subsídio no valor de 808,00 € à Associação de Pais do Ensino Básico de Feitos,
para apoio com despesas.
Atribuição de subsídio no valor de 1.350,00€ para pagamento a tarefeira – Associação de Pais
e Encarregados de Educação da EB1 de Barcelinhos.
Atribuição de subsídio no valor de de 1.000,00€ à Associação dos Antigos Alunos do Liceu de
Barcelos, para comparticipar a publicação “Memórias do Liceu de Barcelos”.
Retificação da Deliberação do Executivo Municipal relativa ao Acordo de Colaboração entre
o Município de Barcelos e a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Carapeços.
Carnaval 2017 | 24 a 28 Fevereiro – Regulamentos do “Concurso de Máscaras” e “Desfile de
Carnaval”.
Aquisição de serviço de transporte para o IPO no Porto – Ratificação.
Concessão de apoio para pagamento de passe escolar.
Apoio ao Arrendamento Habitacional.
Doação de livros à Câmara Municipal de Barcelos.
Fixação do preço de publicações do Município.
Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Abade de Neiva para
proceder a obras de construção de passeios pedonais na Rua da Estrada (E.N. 105)
Atribuição de subsídio no valor de 12.232,00 € à Junta de Freguesia de Aldreu para proceder a
obras ampliação do cemitério da freguesia.
Atribuição de subsídio no valor de 8.880,00 € à Junta de Freguesia de Arcozelo para proceder
a obras de drenagem de águas pluviais, pavimentação e reorganização dos estacionamentos
na Rua D. Teodósio.
Atribuição de subsídio no valor de 21.290,00 € à Junta de Freguesia de Balugães para proceder
a obras de pavimentação do caminho florestal denominado por Rua da Citânia e à pavimentação e alargamento do caminho das Crivas.
Atribuição de subsídio no valor de 9.000,00 € à Junta de Freguesia de Barqueiros para proceder a obras de construção da cobertura de acesso pedonal ao Centro Escolar.
Atribuição de subsídio no valor de 5.671,00 € à Junta de Freguesia de Cambeses para proceder
a obras de construção da cobertura pedonal de acesso à EB1 da freguesia.
Atribuição de subsídio no valor de 11.524,00 € à Junta de Freguesia de Cossourado para proceder a obras ampliação do cemitério da freguesia.
Atribuição de subsídio no valor de 9.871,00 € à Junta de Freguesia de Cristelo para proceder a
obras de ampliação do cemitério da freguesia.
Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00 € à Junta de Freguesia de Fornelos para proceder a
obras de construção de muros para alargamento da Avenida de S. Salvador.
Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Gilmonde para proceder
à pavimentação e repavimentação de várias ruas na freguesia.

DELIBERAÇÕES
25. Atribuição de subsídio no valor de 11.300,00 € à Junta de Freguesia de Manhente para proceder a obras de alargamento, construção de muros e passeios na rua da Escola (E.M. 557).
26. Atribuição de subsídio no valor de 8.790,00 € à Junta de Freguesia de Pereira para proceder a
obras de pavimentação da Rua de Cidral.
27. Atribuição de subsídio no valor de 14.000,00 € à Junta de Freguesia de Silva para aquisição de
um terreno junto à sede de Junta destinado a estacionamento que serve de apoio ao Centro
Social e Junta de Freguesia.
28. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo para
proceder a obras de alargamento e drenagem de águas pluviais, bem como pavimentação nas
Ruas das Amoras e dos Corações e Travessa Irmãos Gomes.
29. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Ucha para proceder a
obras de alargamento e pavimentação de várias ruas na freguesia.
30. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à União de Freguesias de Carreira e Fonte Coberta para proceder à drenagem de águas pluviais e construção de passeios pedonais bem
como pavimentação da Rua Arqto Borges Vinagre.
31. Atribuição de subsídio no valor de 11.750,00 € à União de Freguesias de Gamil e Midões para
proceder à requalificação da Rua da Quinta da Costa, na freguesia de Midões.
32. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € União de Freguesias de Sequeade e Bastuço
(S. João e Sto Estevão) para proceder ao alargamento e pavimentação da Rua de Prameira.
33. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € União de Freguesias de Tamel Sta Leocádia e
Vilar do Monte para proceder ao alargamento, drenagem de águas pluviais e pavimentação da
Rua do Manelo, em Vilar do Monte.
34. Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial S. João Baptista de
Silveiros para proceder a obras de conservação e restauro da igreja.
35. Atribuição de subsídio no valor de 7.000,00 € à Fábrica da Igreja de Tamel S. Veríssimo para
proceder a obras de pavimentação da zona envolvente à Igreja e cemitério.
36. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Fábrica da Igreja de S. Martinho de Manhente
para proceder à colocação de soalho, em madeira, no interior da Igreja.
37. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Centro Social da Paróquia de Arcozelo para
proceder a obras de reestruturação das instalações por forma a dar uma melhor resposta às
necessidades da população carenciada.
38. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Agrupamento de Silveiros do Corpo Nacional
de Escutas para proceder a obras de reparação no edifício-sede.
39. Atribuição de subsídio no valor de 3.500,00 € à Associação Cultural e Recreativa de Roriz para
organização e prossecução do evento “Souto Rock”.
40. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Lamaceiros TT, Associação Desportiva e Sociocultural de Fragoso para cumprir com os compromissos financeiros assumidos.
41. Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00 € à Equipa Sócio-Caritativa da Paróquia de Santa
Maria Maior de Barcelos para a oferta de um Cabaz de Natal a famílias carenciadas.
42. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00€ ao Grupo de Ação Social Cristã.
43. Atribuição de subsídio a Associações Culturais do concelho relativo à realização de atividades
culturais no ano de 2016.
44. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Bmedical – Clínica Médica Dentária.
45. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Clínica Smile UP.
46. Isenção do custo das mensalidades devidas para a utilização das Piscinas Municipais, para o
ano letivo de 2016/2017, para a prática de natação na Disciplina de Educação Física, dos alunos
com necessidades educativas especiais, da Escola Secundária/3 de Barcelinhos.
47. Organização do “VII Barcelos Mini Cup Natal Petizes”; “VII Mini Cup Natal Traquinas”.
48. CP04/2016 – “Fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários”. Ratificação do despacho
exarado em 18.11.2016.
49. Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos, a ATAHCA - Associação de Desenvolvimento de Terras Altas do Homem, Cávado e Ave, a ACIB - Associação
Comercial e Industrial de Barcelos e o GASC - Grupo de Acção Social Cristã.
50. Pedido de Colaboração IPCA – Fiscalização de Obras Públicas. Ratificação de Despacho.
51. Revogação do Acordo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Barcelos
Sénior – Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formação Permanente.
52. Adenda ao Contrato-Programa entre o Município de Barcelos e a Barcelos Sénior – Associação
Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formação Permanente.
53. Aceitação de doação.
54. Adenda ao Acordo de Colaboração entre a Casa da Animação [CDA] e o Município de Barcelos.
55. 55. Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge
da Costa Gomes que aprovaram o seguinte: - Cedência de uma sala da Escola Primária "Bairro
1.º de Maio", à "Delegação de Barcelos da Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra",
para a realização de um Magusto, no dia 12 de novembro; - Cedência dos courts de ténis do
Complexo das Piscinas Municipais, à "Academia de Ténis de Barcelos Matchpoint - L.O.B.", para
a realização do "Campeonato Nacional de Equipas Seniores de Ténis", nos dias 20 e 27 de
novembro; - Cedência das instalações da E.B.1/J.I. de Perelhal, à "APS – Associação Perelhal
Solidário-IPSS", para a realização de Festa de Natal, no dia 11 de dezembro; - Cedência do
Salão Nobre, aos "Franciscanos Capuchinhos", para o lançamento do livro "O Peregrino" do
escritor Luís Ferreira; - Cedência do Auditório Municipal, ao "Arciprestado de Barcelos", para
a realização anual da "Semana Bíblica", nos dias 20, 22 e 24 de março de 2017; - Cedência de
espaço, nomeadamente as pistas das Piscinas Municipais, para lecionarem o curso de Técnico
de Desporto, solicitado pela Escola Secundária de Barcelos; - Cedência de espaço no parque
radical, em Arcozelo, para a realização de uma feirinha solidária, solicitado pela Junta de
Freguesia de Arcozelo; - Cedência de máquina niveladora solicitada pela Junta de Freguesia
de Carapeços; - Cedência de máquina retroescavadora solicitada pela Junta de Freguesia de
Aldreu; - Cedência de dois camiões por um dia para o movimento de terras junto ao campo
de futebol; - Cedência de camião para o transporte de tout-venant para a regularização de
caminhos, solicitado pela Junta de Freguesia de Galegos S. Martinho; - Cedência de espaço
na Central de Camionagem para a realização de um magusto, solicitado pela Associação Clube Moto Galos de Barcelos; - Cedência de 20 grades de proteção solicitadas pela Junta de
Freguesia de Pereira; - Disponibilização de 12 livros “O Chamador” e de 12 livros “O homem
que escrevia azulejos”, destinados às Bibliotecas Escolares do 3º Ciclo e Ensino Secundário; Disponibilização de 1 peça de artesanato para oferecer à escritora Cristina Carvalho no âmbito
das comemorações do Dia Mundial da Ciência; - Disponibilização de cinco peças de artesanato,
nomeadamente: 1 galo médio, 1 Cristo da artesã Júlia Ramalho, 1 Galo da artesã Júlia Ramalho,
1 Minhota do artesão Manuel Macedo e 1 presépio da artesã Júlia Ramalho, para oferecer a
diversas entidades como promoção do Município; - Disponibilização de apoio logístico solicitado pelos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos para a realização em Barcelos do Conselho
Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, nomeadamente: limpeza do terreno envolvente
ao quartel, arranjos dos jardins, cedência de 20 grades, cedência de 120 give-aways para
oferecer os convidados e disponibilização de um técnico de turismo para uma visita guiada ao
Centro Histórico; - Cedência, a título definitivo, de uma bandeira do Município, ao "Colégio La
Salle", para hastear nos momentos significativos e solenes da instituição de ensino.
56. Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Municipal, Armandina
Saleiro que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos
Acordos de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as
atividades que pretendem desenvolver: - Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução –
cedência de uma atuação do Coro de Câmara de Barcelos; - Associação Cultural, Recreativa e
Desportiva de Mariz – cedência de uma atuação do TPC; -União das Freguesias de Alheira e Igreja
Nova – cedência de uma atuação da Associação Etnográfica de Santa Maria de Gilmonde; - Hospital de Santa Maria Maior – cedência de uma atuação da Capoeira; - Descolar, Cooperativa de
Solidariedade Social – cedência de uma atuação do TPC; - Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo – cedência de uma atuação da Banda Musical de Oliveira; - Confraria Nossa Senhora da Conceição – Galegos S. Martinho – cedência de uma atuação do TPC; - Junta de Freguesia de Adães
– cedência de uma atuação do TPC; - Associação Perelhal Solidário – cedência de uma atuação
do grupo Modilhas do Neiva. 2 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do
Município: - 2 Galos médios, 20 give-aways e 6 publicações do Município (Caminho Português de
Santiago) para oferta às entidades italianas anfitriãs da reunião relativa ao Programa Erasmus +
(Registo 71198/16) - 5 Galos médios e 100 give-aways para oferta aos alunos e professores estrangeiros que foram recebidos na autarquia no âmbito do Programa Erasmus (registo 68647/16
); - 10 Galos médios cedidos à SOPRO - ONG, para ofertar aos palestrantes do jantar-debate “Chega de Ser Indiferente”(registo 69796/16). 3- Cedência temporária de escolas e jardins de infância
do concelho: - Associação de Pais de Moure – cedência das instalações da EB1/JI de Moure, no dia
19/11/2016. Várzea, nos dias 12 e 13 de novembro, para realizar uma feira.
57. Aprovação da Ata em Minuta.

REUNIÃO DE CÂMARA 19 DE DEZEMBRO DE 2016
1.

Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 6 Alunos –
Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 5 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação em 50% refeição.
Alunos do ensino pré-escolar: 1 Aluno – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Ratificação de atribuição de passe escolar.
3. Atribuição de subsídio no valor 1.359,00€ à Junta de Freguesia de Balugães para pagamento
a tarefeira.
4. Atribuição de subsídio no valor 2.400,00€ à Junta de Freguesia de Alvelos para pagamento
a tarefeira.
5. Acordo de Colaboração entre o município de Barcelos e a Freguesia de Pereira.
6. Acordo de Colaboração entre o município de Barcelos e a Associação de Pais e Encarregados
de Educação da EB1 de Remelhe.
7. Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Barcelos, as Direções
dos Agrupamentos de Escolas e as entidades Gestoras da Componente de Apoio à Família(CAF)/
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para o ano letivo 2016/2017.
8. Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.
9. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Junta de Freguesia de Galegos Sta Maria para
proceder a obras de repavimentação da Rua Trás da Fonte e Penelas.
10. Atribuição de subsídio no valor de 11.770,00 € à Junta de Freguesia de Lama para proceder a
obras de alargamento, pavimentação e águas pluviais na Rua da Igreja.
11. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Junta de Freguesia de Moure para proceder a
obras de alargamento, construção de muros e pavimentação da Travessa do Pinheiro.
12. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Remelhe para proceder
a obras de construção de valetas e reconstrução do pavimento na E.M. 505-1, nomeadamente
na Rua dos Amiais.
13. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Rio Covo Sta Eugénia
para proceder a obras de “ampliação do cemitério – 2ª fase”.
14. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Várzea para proceder
à construção da casa mortuária.
15. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias de Alheira e Igreja Nova
para proceder à pavimentação do acesso ao Monte de S. Lourenço.
16. Atribuição de subsídio no valor de 9.034,00 € à União de Freguesias de Campo e Tamel S.
Pedro Fins para proceder ao alargamento, construção de muros e pavimentação da Rua do
Casal, em Campo.
17. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à União de Freguesias de Durrães e Tregosa para
proceder à pavimentação da Rua do Regedor/Formigosa, em Tregosa.
18. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias de Negreiros e Chavão para proceder ao arranjo urbanístico de uma parte do Terreiro junto à Igreja Paroquial
de Negreiros.
19. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à União de Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte Fralães para proceder às obras de drenagem de águas pluviais da Rua
dos Bombeiros Voluntários, em Viatodos.
20. Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2015. Coletividades.
21. Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016. Coletividades.
22. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
23. RATIFICAÇÃO – Alteração do Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos e a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.
24. Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho de Barcelos. Pagamento do quarto e último trimestre de 2016.
25. Informação Semestral sobre a situação económica e financeira da Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.E.M.
26. Reequilíbrio Financeiro da Empresa Municipal de Educação e Cultura, E.M.. Ratificação de
Despacho do Presidente da Câmara Municipal.
27. Alteração do aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo 2015. Núcleo
Desportivo “Os Andorinhas”.
28. Minutas de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017. Coletividades.
29. Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da
Costa Gomes que aprovaram: - Autorização para fornecimento de gasóleo aos veículos dos
bombeiros e exército que prestaram apoio aos fogos florestais que ocorreram em Barcelos
nos meses de Julho e Agosto, no total de 5.583,84 litros; - Cedência do auditório do Museu
de Olaria, à "ATAHCA – Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e
Ave", para a realização de uma reunião com empresários barcelenses, no dia 30 de novembro; - Cedência de espaço no Estádio Cidade de Barcelos, à “Associação AXB – Academia de
Xadrez de Barcelos”, para a realização de uma das sete jornadas do “Campeonato Distrital
Absoluto”, no dia 30 de novembro; - Cedência de espaço, nomeadamente os campos de ténis
das Piscinas Municipais, para lecionarem o curso de Gestão Desportiva, solicitado pela Escola
Secundária de Barcelinhos; - Cedência do Parque da Cidade, bem como dos WC's e dos balneários do Pavilhão Municipal de Barcelos, à entidade “Amigos da Montanha – Associação
de Montanhismo de Barcelinhos”, para a realização das comemorações do “Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência”, no dia 3 de dezembro; - Cedência do Pavilhão Municipal de
Barcelos, à “Associação de Patinagem do Minho”, para a realização da “Gala da Patinagem
Artística”, no dia 10 de dezembro; - Cedência do Salão Nobre, ao “Conservatório de Música de Barcelos”, para a realização de “Saraus Musicais”, nos dias 12 e 14 de dezembro;
- Cedência de uma tenda, ao “Agrupamento de Escolas de Barcelos”, para a realização de
“Corta-Mato Escolar”, no dia 15 de dezembro; - Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos,
à “A.R.C.A. - Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo”, para a realização do “Espetáculo
de Natal”, no dia 17 de dezembro; - Cedência do Teatro Gil Vicente, à “Associação Clube
Moto Galos de Barcelos”, para a realização da “Gala do Desporto”, no dia 4 de março de
2017; - Cedência, a título definitivo, de material em estado de uso, nomeadamente, quarenta
cadeiras, trinta mesas, oito armários, três secretárias, quatro acumuladores térmicos, um
expositor, um quadro verde de giz, dois extintores CO2 – 2Kg e um kit de intercomunicação,
à União das Freguesias de Sequeade e Bastuço (São João e Santo Estevão), para ser utilizado
pelos movimentos associativos da União de Freguesias; - Autorização para utilização de um
espaço no Parque Radical solicitado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, para a realização
de uma feirinha solidária; - Cedência, a título definitivo, de uma bandeira, ao “Agrupamento
de Escolas Alcaides de Faria”; - Disponibilização de 45 give-aways ao Óquei Clube de Barcelos
para o “I Torneio de Veteranos de Hóquei em patins”; - Disponibilização de 75 give-aways e
6 galos grandes à Sociedade Columbófila do Souto, para a exposição distrital de columbofilia
2016; - Cedência do espaço da “Casa do Vinho” à Sociedade Columbófila do Souto; - Cedência
de 25 grades de proteção e de uma viatura para a montagem do presépio na Avenida da
Liberdade e inauguração do Bolo Rei Gigante, solicitado pela ACIB; - Cedência de um camião grua para substituição de lâmpadas no campo de jogos da Escola Secundária Alcaides
de Faria; - Cedência de uma viatura para o transporte de tout-venant solicitado pela Junta
de Freguesia de Rio Covo Sta Eugénia; - Cedência de uma máquina retroescavadora, dois
camiões e uma máquina niveladora, solicitado pela Junta de Freguesia de Airó; - Cedência
de uma máquina e dois camiões solicitado pela Junta de Freguesia de Fornelos; - Cedência
de 3 grades de vedação para proteção ao presépio, solicitadas pela Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Quinta do Aparício; - Cedência de 10 grades de proteção solicitadas
pela Junta de Freguesia de Vila Seca; - Cedência de 60 grades de proteção solicitadas pela
Junta de Freguesia de Alvelos.
30. Ratificação de despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra. Armandina Saleiro que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais, no âmbito
dos Acordos de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram
para as atividades que pretendem desenvolver: - Bombeiros Voluntários de Barcelos – cedência de uma atuação da “Capoeira”; - Paróquia de Santa Maria Maior – Cedência de uma atuação do TPC; - Paróquia de Santa Maria de Quintiães - Cedência de uma atuação do TPC; - Acção
Católica Rural de Galegos - Cedência de uma atuação da “Capoeira”; - Associação de Pais e
Encarregados de Educação da EB1 de Creixomil - Cedência de uma atuação da “Capoeira”;
- Grupo da Catequese de Galegos S. Martinho - Cedência de uma atuação da “Capoeira”; - Associação de Pais do JI de Alvito S. Pedro - Cedência de uma atuação do TPCzinho; 2 – Cedência/
Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: - 1 peça de artesanato de
Júlia Ramalho, para oferta ao parceiro anfitrião na reunião relativa ao Programa Erasmus +
(Registo 71338/16); - 1 Galo médio, 2 livros “Barcelos Sketchbook” e 20 give-aways para oferta aos representantes da Câmara de Szena (Eslovénia) que foram recebidos na autarquia no
âmbito do Programa Erasmus (registo 72484/16 ); 3- Cedência temporária de escolas e jardins
de infância do concelho: - Junta de Freguesia das Carvalhas – cedência das instalações da
EB1, no dia 10/12/2016; - Junta de Freguesia de Alvelos – cedência da EB1/JI de Alvelos no dia
11/12/2016. 4- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: - Comemoração
do Dia Internacional do Voluntariado – aquisição de almoços para os palestrantes, para os
dias 5 e 6 de dezembro; coffee break para o dia 6 de dezembro e oferta de galos médios aos
plaestrantes (registo 71316/16); - Cedência de um camião grua ao Agrupamento de Escolas
Alcaides Faria (registo 71766/16).
31. Informações a prestar pelo Sr. Presidente da Câmara.
32. Voto de Louvor ao Agrupamento de Escolas de Vila Cova pelo primeiro lugar no ranking alternativo publicado pelo Ministério da Educação. O voto de louvor deverá ser estendido a toda a
comunidade escolar do concelho.
33. Aprovação da Ata em Minuta.

REUNIÃO DE CÂMARA 9 DE JANEIRO DE 2017
1.
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33.

34.
35.
36.
37.

Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar: Alunos
do 1.º Ciclo do Ensino Básico (5 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 5 Alunos – Escalão
2 (B) – comparticipação em 50% refeição); Alunos do ensino pré-escolar: 1 Aluno – Escalão 1
(A) – refeição gratuita.
Transporte em ambulância.
Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.
Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos.
Comparticipação do pagamento do passe escolar para jovens que frequentam a APACI.
Atribuição de subsídio, no valor de 3.500,00€, à Associação de Pais e de Oliveira para pagamento a tarefeira.
Atribuição de subsídio, no valor 1356,00€, à União das Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila
Frescainha (S. Martinho e S. Pedro), para pagamento a tarefeira.
Toponímia: atribuição de topónimos.
Atribuição de subsídio, no valor 903,00€, à Junta de Freguesia de Carvalhal, para pagamento
a tarefeira.
Atribuição de subsídio, no valor 1053,15€, à Junta de Freguesia de Martim, para pagamento
a tarefeira.
Programa Erasmus + - Ratificação de Acordo/contrato de financiamento.
Parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa 2016-2017.
Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco novos processos; cinco processos reavaliados –
continuidade do valor do apoio; cinco processos reavaliados – aumento do valor do apoio;
cinco processos reavaliados – diminuição do valor do apoio:
Atribuição de subsídio, no valor de 600,00 €, à Mais Juventude – Associação de Alvelos
para ajudar no pagamento das despesas inerentes à organização e realização da “Festa do
Carnaval 2017”.
Concurso Público n.º 4/2016 – “Fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários”. Ratificação do despacho que aprovou o Relatório Final.
Processo n.º CP/RD021A/DOPM – Construção do Pavilhão Desportivo da Escola EB 123 de Fragoso. Ratificação do despacho exarado em 31.08.2016.
Processo n.º CP/RD021A/DOPM – Construção do Pavilhão Desportivo da Escola EB 123 de Fragoso. Ratificação do despacho exarado em 19.12.2016 que aprovou o Relatório Final. Aprovação
da minuta do contrato.
Atribuição de subsídio, no valor global de 1.000,00 €, a quatro alunos distinguidos com o
Prémio de Mérito Escolar no ano letivo 2015/2016 do Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave. Prémios de Mérito 2016. Ratificação de despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal.
Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Empresa Municipal de Educação e
Cultural de Barcelos, E.M..
Adenda ao Acordo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e o Agrupamento
de Escolas de Vila Cova.
Conselho Municipal de Segurança.
Constituição de Fundos de Maneio para o ano de 2017.
ARU – Concessão de Benefícios Fiscais.
Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
Pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. Ratificação.
Comissão Fabriqueira Paroquial de Santa Maria de Abade de Neiva. Apoio técnico para o projeto de alterações. Ratificação.
Ratificação do Acordo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e “Tiago Amadeu F. de Carvalho Ferreira – Lux Produções” – Réveillon 2017.
Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
Projeto de Regulamento da Galeria Municipal de Arte de Barcelos.
Projeto de Regulamento de Organização e Funcionamento do Teatro Gil Vivente.
Cedência de material a título definitivo.
Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: - Autorização para fornecimento de gasolina
para abastecimento das moto bombas de bombeiros que prestaram apoio aos fogos florestais
que ocorreram em Barcelos nos meses de Julho e Agosto, no total de 159,06 litros; - Cedência
de uma tenda, à “A.S.P.E.E.E. - Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola E.B.
2/3 Gonçalo Nunes”, para a realização de uma feira de angariação de fundos, no dia 10 de
dezembro; - Cedência do Pavilhão Municipal, ao “Óquei Clube de Barcelos H.P., S.A.D.”, para
a realização de jogos da equipa de veteranos, no dia 10 de dezembro; - Cedência do Ringue
Superior do Pavilhão Municipal de Barcelos, ao “Óquei Clube de Barcelos H.P., S.A.D.”, para a
realização de “Jantar de Natal” para os seus atletas, técnicos, colaboradores e dirigentes, no
dia 20 de dezembro; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Escola de Dança de
Barcelos”, para a realização de “Apresentação de Natal das Bailarinas da Escola de Dança de
Barcelos”, no dia 29 de dezembro; - Cedência das Piscinas Municipais, à “A.P.A.C.I. – Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas”, para a realização de “Torneio de Natação”,
no dia 18 de janeiro de 2017; - Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, ao “Clube Cávado
Patinagem Artística”, para a realização do “4º Festival de Patinagem Artística” designado de
“IV Gala do Galo”, no dia 4 de fevereiro de 2017; - Cedência do Teatro Gil Vicente, à “Escola
Superior de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (ESD-IPCA)”, para a realização
do evento “Dia D – Conferências de Design”, nos dias 28 e 29 de março de 2017.
Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra.
Armandina Saleiro, que aprovaram o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais, no âmbito
dos Acordos de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram
para as atividades que pretendem desenvolver: - Grupo de Jovens da União das Freguesias
de Negreiros e Chavão – cedência de uma atuação do Rancho Folclórico de S. Martinho de
Courel; - Conselho Económico da Paróquia da Ucha – cedência de uma atuação do grupo
de teatro “Pioneiros da Ucha”; - Associação de Pais da EB1/JI de Remelhe – cedência de
uma atuação do grupo de teatro “Amigos do Pato”; - Centro Social, Cultural e recreativo Abel
Varzim – cedência de uma atuação do Coral Magistrói; - Centro Social e Paroquial Imaculado
Coração de Maria – cedência de uma atuação do Rancho Folclórico e Etnográfico “A Telheira”; - Junta de Freguesia de Macieira – cedência de uma atuação do Rancho Folclórico de
S. Martinho de Courel; - ACULDEPE – cedência de uma atuação do TPC – Teatro Popular de
Carapeços; - Associação de Pais de Fraião (Tamel S. Veríssimo) – cedência de uma atuação
do grupo de teatro da Associação “Vamos a Isso”. 2 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: - Cedência de um catálogo da exposição de pintura do
artista Jerónimo “Até morrer de azul” à Associação Braga Mais” (registo 76329/16); - Oferta
de artesanato (galos médios e give-aways) a grupo de alunos e professores estrangeiros que
foram recebidos no Município (registo 73949/16); - Oferta de 6 publicações “Caminho Português de Santiago” a uma comitiva da Eslovénia que foi recebida oficialmente no Município
(registo 73279/16; - Cedência de três tendas, à "Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago de
Cossourado”, para a realização da “Festa da Inauguração das Obras de Requalificação da
Igreja Paroquial”, no dia 18 de dezembro; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à
“Associação Avalanche D'Ideias – Escola de Música”, para a realização do espetáculo de Natal
“Um Bolo de Natal”, no dia 22 de dezembro. 3- Cedência temporária de escolas e jardins
de infância do concelho: - Associação de Pais da EB1/JI de Remelhe – cedência da EB1/JI de
Remelhe no dia 17/12/2016; - Associação de Pais de Arcozelo – cedência das instalações do
Centro Escolar de Arcozelo no dia 17/12/2016.
Informação a prestar em cumprimento da declaração de voto emitida pela Coligação “Somos
Barcelos”, relativamente à Proposta Nº 30, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada
em 21.11.2016 (Casa da Malha – C5M, Lda).
Aprovação da Ata em Minuta.
Voto de Pesar da Câmara Municipal de Barcelos pela Morte de Mário Soares.
Voto de Pesar dos eleitos do Partido Socialista pela Morte de Mário Soares.

REUNIÃO DE CÂMARA 30 DE JANEIRO DE 2017
1.

Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB (9 Alunos – Escalão 1 (A) –
refeição gratuita; 4 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação em 50% refeição); e aos alunos
do ensino pré-escolar (4 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita).
2. Atribuição de subsídio, no valor de 3.000,00 €, ao Arciprestado de Barcelos, para realização
de diversas atividades.
3. Ratificação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos e a Faculdade de Letras
da Universidade do Porto.
4. Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.

DELIBERAÇÕES
5. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos.
6. Atribuição de subsídio, no valor de 1.000,00 € à Universidade do Minho, no âmbito do Prémio
Victor Sá de História Contemporânea – 2016.
7. Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco novos processos; catorze processos reavaliados
– continuidade do valor do apoio; cinco processos reavaliados – aumento do valor do apoio;
cinco processos reavaliados – diminuição do valor do apoio.
8. Cedência de material a título definitivo.
9. Procedimento de Classificação das Minas Romanas na Rua de Ribadas, União de Freguesias
de Carreira e Fonte Coberta.
10. Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho de Barcelos - «Protocolo 200%».
11. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e
a Federação Portuguesa de Natação.
12. Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços. Artigo 49.º da Lei n.º 42/2016,
de 28 dezembro (Orçamento de Estado 2017).
13. Aquisição de serviços para consultoria em marketing territorial e comunicação pública para
elaboração/apresentação de Plano Estratégico de Comunicação para o ano de 2017. Artigo 50.º
da Lei n.º 42/2016, 28 de dezembro (LOE 2017).
14. Alteração dos Estatutos do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.
15. Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao
Público e de Prestação de Serviços do Município de Barcelos.
16. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) para a Área de Reabilitação Urbana (ARU)
do Centro Histórico de Barcelos.
17. Integração de lacunas.
18. Proposta de revisão de traçado de rede secundária prevista a executar no PDM.
19. Alteração do Plano Diretor Municipal de Barcelos.
20. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
21. Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
22. Cedência de material a título definitivo.
23. Ratificação de Apoio técnico ao Centro Social e Paroquial de Arcozelo.
24. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Abade de Neiva, para
proceder a obras de construção de passeios pedonais e drenagem de águas pluviais na Rua da
Estrada (antiga Nacional 103).
25. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Aborim, para proceder a obras de requalificação do Cemitério.
26. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Airó, para proceder
à construção de uma rampa de acesso à Igreja e ao Cemitério.
27. Atribuição de subsídio, no valor de 14.087,00 €, à Junta de Freguesia de Aldreu, para proceder
a obras de ampliação do cemitério.
28. Atribuição de subsídio, no valor de 7.500,00 €, à Junta de Freguesia de Alvelos, para proceder a
obras de construção de um pavilhão multiusos em terreno anexo à Sede da Freguesia.
29. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Cambeses, para
proceder ao alargamento, pavimentação e substituição do gradeamento da ponte sita na
Rua do Rio Este.
30. Atribuição de subsídio, no valor de 8.400,00 €, à Junta de Freguesia de Fornelos, para proceder a obras de alargamento e construção de muro de vedação na Avenida S. Salvador.
31. Atribuição de subsídio, no valor de 5.900,00 €, à Junta de Freguesia de Macieira de Rates, para
proceder à colocação de grades na Ponte de Verdeal.
32. Atribuição de subsídio, no valor de 2.500,00 €, à Junta de Freguesia de Panque, para proceder
a obras de pintura interior e exterior do edifício do Jardim de Infância.
33. Atribuição de subsídio, no valor de 11.800,00 €, à Junta de Freguesia de Paradela, para proceder a obras de requalificação do Parque de Lazer e Desportivo.
34. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Pereira, para proceder
à construção da cobertura da bancada do campo de jogos da freguesia.
35. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Pousa, para proceder
a obras de requalificação do Largo da Igreja.
36. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Rio Covo Sta Eugénia,
para proceder a obras de ampliação e requalificação do cemitério da freguesia.
37. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à União de Freguesias de Alvito (S. Pedro e S.
Martinho) e Couto, para proceder à requalificação da ex-Escola Primária de Alvito S. Martinho
para adaptação a Jardim de Infância.
38. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à União de Freguesias de Areias de Vilar e Encourados, para proceder à requalificação e ampliação do Cemitério e zona exterior envolvente.
39. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa
e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro), para proceder ao alargamento e pavimentação da
Rua do Olhal, na extinta Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho.
40. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à União de Freguesias de Creixomil e Mariz,
para proceder à pavimentação da Travessa de Reguengo, Rua e Travessa de Fundões, na freguesia de Creixomil.
41. Atribuição de subsídio, no valor de 7.500,00 €, à União de Freguesias de Silveiros e Rio Covo
Sta Eulália, para proceder ao alargamento e pavimentação da Rua de Sobreira, em Silveiros.
42. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à ACRA-Associação Social, Cultural e Recreativa
de Alheira, para proceder ao revestimento das fachadas do edifício sede.
43. Atribuição de subsídio, no valor de 5.000,00 €, à Fábrica da Igreja de S. Martinho de Manhente,
para proceder à substituição do soalho da igreja paroquial.
44. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Fábrica da Igreja de Tamel Sta Leocádia, para
proceder à requalificação do Salão Paroquial.
45. Atribuição de subsídio, no valor de 2.500,00 €, à Associação Cultural e Recreativa Feira da
Isabelinha, para a realização da tradicional “Feira da Isabelinha”.
46. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, ao Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo, para proceder à construção de um muro no interior das instalações do Centro Social.
47. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
48. Aquisição de serviços para elaboração do Projeto de AVAC, RECS e emissão de Pré-Certificado
Energético do Projeto de Recuperação do Mercado Municipal de Barcelos. Artigo 50.º da Lei n.º
42/2016, 28 de dezembro (LOE 2017).
49. Aquisição de serviços para revisão do projeto de Arquitetura e Especialidades do Projeto de
Recuperação do Mercado Municipal de Barcelos. Artigo 50.º da Lei n.º 42/2016, 28 de dezembro (LOE 2017).
50. Aquisição de serviços para elaboração do Projeto de segurança contra incêndios do Projeto
de Recuperação do Mercado Municipal de Barcelos. Artigo 50.º da Lei n.º 42/2016, 28 de
dezembro (LOE 2017).
51. Aquisição de serviços para elaboração do Projeto de Arquitetura do Projeto de Requalificação
e Beneficiação do Edifício das Piscinas Municipais de Barcelos. Artigo 50.º da Lei n.º 42/2016,
28 de dezembro (LOE 2017).
52. Aquisição de serviços para elaboração do Projeto de Especialidades do Projeto de Requalificação e Beneficiação do Edifício das Piscinas Municipais de Barcelos. Artigo 50.º da Lei n.º
42/2016, 28 de dezembro (LOE 2017).
53. RETIRADA
54. Aquisição de serviços para elaboração das Medidas de Autoproteção para o Pavilhão Municipal.
Artigo 50.º da Lei n.º 42/2016, 28 de dezembro (LOE 2017).
55. Pedido de parecer prévio vinculativo para a celebração e renovação de contrato de aquisição de serviços na modalidade de tarefa e avença. Artigo 51.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro (LOE 2017).
56. Assunto: Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica e Representação Judicial para o Projeto
«Linha Aérea Dupla a 400Kv entre a futura subestação de Ponte de Lima e a subestação de Vila
Nova de Famalicão, Ficando constituída alinha aérea dupla a 400 Kv Ponte de Lima – Vila Nova
de Famalicão, na extensão de 45 487 m [Linha de Muito Alta Tensão]». Artigo 50.º da Lei n.º
42/2016, 28 de dezembro (LOE 2017).
57. Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: - Cedência das Piscinas Municipais, à “Associação Escola de Mergulho de Barcelos”, para a realização de aulas práticas de mergulho,
às segundas, quartas e sextas-feiras, no período compreendido entre 4 de janeiro e 28 de
fevereiro; - Cedência dos courts de ténis do Parque da Cidade e das Piscinas Municipais, à
“Academia de Ténis Ricardo Cayolla”, para a realização do “Torneio Raquete D'Ouro”, nos dias
14, 15, 21 e 22 de janeiro; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Escola Profissional Profitecla”, para a realização de “palestra sobre a temática do voluntariado”, no âmbito de
uma prova de aptidão profissional do curso de técnico auxiliar de saúde, no dia 17 de janeiro;

- Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, ao “SER – Sentir Experienciar Reiki”, para a
realização da apresentação do livro infantil “Super Reikinho – Reiki para crianças”, no dia 4 de
fevereiro; - Cedência do Teatro Gil Vicente, à “Escola Superior de Design do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave (E.S.D.-I.P.C.A.)”, para a realização da “1.ª Conferência Internacional em
Design e Comunicação Digital (DIGICOM 2017)”, nos dias 9, 10 e 11 de novembro; - Disponibilização de 20 galos, tamanho 20 cm, para oferecer à equipa italiana no jogo da Taça CERS,
solicitado pelo Óquei Clube de Barcelos, H.P.,SAD; - Cedência de camião com báscula para
desmontagem do Presépio de Natal e das casinhas de madeira que se encontram na Avenida
da Liberdade, solicitado pela ACIB; - Ratificação do Despacho do Sr. Presidente da Câmara que
autorizou a execução dos trabalhos de pintura para sinalização da entrada de garagens na Rua
Irmã de São Romão, nº 85, em Barcelos;
58. Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra.
Armandina Saleiro, que aprovaram o seguinte: 1 – Colaboração na cedência de atuações de
grupos culturais, no âmbito dos Acordos de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver: - Junta de Freguesia
de Barcelinhos – cedência de uma atuação do Grupo Folclórico de Tregosa e Grupo Folclórico
de Barcelinhos; - Associação COR UNUM – cedência de uma atuação do TPC; 2 - Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Junta de Freguesia de Alvelos – cedência
da EB1/JI de Alvelos no dia 07/01/2017; - Agrupamento de Escoals Rosa Ramalho – cedênci das
instalções da EB1 de Pereira para desenvolver uma formação; 3 - Cedência de instalações e
apoio logístico para atividades culturais e desportivas: - Cedência do Auditório da Biblioteca
Municipal, à entidade “A Capoeira – Companhia de Teatro de Barcelos”, para a realização da
apresentação do trabalho de final de curso da turma de teatro da academia, no dia 14 de
janeiro; - Cedência do parque de estacionamento norte – nível I, do Estádio Cidade de Barcelos, à “Associação Cultural Motocavaquinhos”, para a realização da “V Feira Internacional de
Clássicos de Barcelos”, nos dias 8 a 13 de março; - Cedência dos balneários, instalações sanitárias, três salas e terrenos contíguos, do Estádio Cidade de Barcelos, à “Escola Secundária de
Barcelinhos”, para a realização da “Etapa do Circuito Regional de BTT do Desporto Escolar”, no
dia 25 de março; - Cedência do Teatro Gil Vicente, à “Barcelos Sénior – Associação Educacional,
Cultural, Social e Recreativa de Formação Permanente”, para a realização da representação da
peça de teatro “A Lenda da Senhora que Passou”, no dia 7 de abril; - Cedência apoio logístico,
nomeadamente, o Parque da Cidade, utilização dos balneários do Pavilhão Gimnodesportivo,
Cedência de 80 grades, Ced~encia das instalações do Pavilhão Municipal para a entrega dos
prémios, solicitado pelo Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes para o Corta-Mato Escolar do
Agrupamento; - Cedência de grua para a colocação da decoração de Natal, solicitado pelo Hospital de Santa Maria Maior de Barcelos; - Cedência de grades de proteção para as festividades
em honra de S. Sebastião, solicitadas pela Junta de Freguesia de Pereira;
59. Informação a prestar pelo Sr. Presidente da Câmara.
60. Aprovação da Ata em Minuta.

REUNIÃO DE CÂMARA 13 DE FEVEREIRO DE 2017
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar (alunos
do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 8 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 4 Alunos – Escalão
2 (B) – comparticipação em 50% refeição; alunos do ensino pré-escolar: 2 Alunos – Escalão
1 (A) – refeição gratuita).
Concurso “Pequenos Grandes Poetas”.
Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Província Portuguesa dos Padres
Missionários Capuchinhos.
Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e O ESMAE – Escola Superior de Música e
Artes do espetáculo – Instituto Politécnico do Porto.
Oferta de livros à rede de Bibliotecas Escolares.
Comparticipação do pagamento do passe escolar para jovem que frequenta o CAO da APACI.
Ratificação de atribuição de passe escolar.
Atribuição de subsídio, no valor 3.567,66€, à União das Freguesias de Silveiros e Rio Covo Santa
Eulália para pagamento a tarefeira.
Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, à Associação Social, Cultural e Recreativa de
Chorente, para apoio nas mais diversas valências, nomeadamente aos seniores ativos e reformados da União das Freguesias de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral.
Atribuição de subsídio, no valor 2.283,36€, à União das Freguesias de Negreiros e Chavão para
pagamento a tarefeira – União das Freguesias de Negreiros e Chavão.
Retificação da Deliberação do Executivo Municipal relativa à aprovação dos Acordos de Colaboração com as entidades gestoras da CAF/AAAF para o ano letivo 2015/2016.
Atribuição de subsídio, no valor de 1.580,00€, à Associação Cor Unum dos Apóstolos do Coração Imaculado Coração de Maria para comparticipar a despesa dos serviços de transporte
de Barcelos para Braga.
Comparticipação no serviço de limpeza de fossas
Atribuição de subsídio, no valor de 13.000,00 €, à Junta de Freguesia de Balugães, para proceder a obras de pavimentação e alargamento do Caminho das Crivas.
Atribuição de subsídio, no valor de 9.597,00 €, à Junta de Freguesia de Fragoso, para proceder
a obras de alargamento e pavimentação das ruas de Pinheiro Manso e Tomadia da Costa.
Atribuição de subsídio, no valor de 11.000,00 €, à Junta de Freguesia de Galegos Sta Maria,
para proceder à conclusão das obras de alargamento e pavimentação da Ruas de Trás da Fonte
e Penelas.
Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia de Galegos S. Martinho,
para proceder à realização das obras de pavimentação e drenagem, de águas pluviais das
Ruas de Real, Alberto Pinto e Fonte Nova.
Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Manhente para
proceder a obras de alargamento, pavimentação e construção de passeios pedonais na Rua
da Escola (E.M. 557).
Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia de Martim, para proceder a obras de pavimentação do arruamento de acesso à nova Unidade de Saúde Familiar de
Martim, (Rua de Janes e Travessa de Boucinha).
Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, à Junta de Freguesia de Roriz para proceder a
obras de alargamento e construção de muros na Travessa do Roque.
Atribuição de subsídio, no valor de 11.300,00 €, à Junta de Freguesia de Silva, para proceder à
conclusão das obras de alargamento e pavimentação da Rua das Agrelas.
Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo,
para proceder a obras de alargamento, pavimentação e drenagem de águas pluviais nas Ruas
das Amoras , dos Corações e da Travessa Irmãos Gomes.
Atribuição de subsídio, no valor de 3.000,00 €, à Freguesia de Várzea, para comparticipar a
realização da Feira Franca de S. Bento.
Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Vila Seca, para proceder a obras de construção de muros, alargamento, colocação de passagens hidráulicas e de
drenagem de águas pluviais da Rua de Torgais.
Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia da União de Freguesias
de Carreira e Fonte Coberta, para proceder à conclusão das obras de alargamento, pavimentação e drenagem de águas pluviais da Rua Arquiteto Borges Vinagre, em Carreira.
Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, à Junta de Freguesia de União de Freguesias
de Durrães e Tregosa, para proceder à conclusão das obras de pavimentação da Rua do Regedor (de acesso à Clínica Cuidados Continuados 5 Sensi), em Tregosa.
Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Tamel Sta Leocádia e Vilar do Monte, para proceder à conclusão das obras de alargamento, pavimentação e drenagem de águas pluviais da Rua de Manelo (ligação Vilar do Monte/Creixomil).
Apoio ao Arrendamento Habitacional: três novos processos; sete processos reavaliados – continuidade do valor do apoio; cinco processos reavaliados – aumento do valor do apoio; cinco
processos reavaliados – diminuição do valor do apoio.
Minutas de Contratos de Comodato a celebrar entre o Município de Barcelos e a Freguesia
de Vila Seca.
Organização do “VIII Barcelos Mini Cup” nos escalões Petizes e Traquinas.
Férias Desportivas 2017.
Acordo de Colaboração. Associação Cultural Motocavaquinhos.
Atribuição de subsídio, no valor de €200 (duzentos euros) a cada uma das novas entidades, no
âmbito do Concurso Barcelos Cidade Presépio 2016.
Toponímia.
Processo n.º CPPE0154A/DOPM – Centro Escolar da Várzea. Autorização da decisão de contratar
e realização da despesa. Autorização para abertura do procedimento. Aprovação das peças e
do júri do procedimento.
Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Conselho Português para
os Refugiados.

37. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Empresa PA & CO Design Têxtil, S.A.
38. Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços. Artigo 49.º da Lei n.º 42/2016,
de 28 dezembro (Orçamento de Estado 2017).
39. Pedido de parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato de aquisição de serviços na
modalidade de tarefa. Artigo 51.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017).
40. Pedido de parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato de aquisição de serviços na
modalidade de avença. Artigo 51.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017).
41. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos
e o Gil Vicente Futebol Clube.
42. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Empresa Municipal de Educação e
Cultural de Barcelos, E.M. Retificação vs Aditamento.
43. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Empresa «Carlos Araújo –
Produções Audiovisuais Unipessoal Lda.
44. 1ª Revisão ao Orçamento e Opções do Plano do Ano de 2017.
45. Impugnação Administrativa da Decisão de Adjudicação do Concurso Público n.º 4/2016 – “Fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários”. Ratificação dos despachos exarados em
11/01/2017 e 23/01/2017.
46. Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Jorge da Costa Gomes, que aprovaram/autorizaram o seguinte: - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Escola Profissional Profitecla”, para a realização de atividades inseridas
no âmbito de “provas de aptidão profissional”, para os dias 26 de janeiro, 13 e 20 de março; Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, à “Associação Futebol Popular Barcelos”,
para a realização de Assembleia Geral, no dia 27 de janeiro; - Cedência das instalações da
Galeria Municipal de Arte à Delegação de Barcelos da ordem dos Advogados para a realização
do acto solene da tomada de posse do Presidente e Vogais eleitos para o triénio 2017-2019; Cedência de um galo de Barcelos gigante, para participação no evento “Mostra sobre Tradições
Portuguesas”, solicitado pela Irreverentplatform – Produções Artísticas, Lda., como forma de
promoção turística do concelho de Barcelos; - Cedência de 50 grades de proteção à Aculdepe –
Associação Cultural e Desportiva de Pereira para o desfile de Carnaval; - Cedência do Auditório
do Teatro Gil Vicente solicitado pelo IPCA para a realização do evento – “Dia D”; - Cedência das
instalações do café/bar do Teatro Gil Vicente aos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos para
receção dos Conselheiros participantes no Conselho Nacional, com visita ao Centro Histórico.
47. Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra. Armandina Saleiro, que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais, no
âmbito dos Acordos de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver: - Associação do Vale do Neiva– cedência
de uma atuação do Grupo de teatro Pioneiros da Ucha; - Associação de Vilar de Frades para
a Arte e Cultura – cedência de uma atuação do grupo de teatro “O Branselho”; - Venerável
Ordem terceira, Casa do Menino de Deus – cedência de uma atuação do Teatro da Lua; 2Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Associação de Pais de
Perelhal – cedência das instalções da EB1/JI de Perelhal para desenvolver a Componente de
Apoio á Família (CAF/AAAF); 3 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do
Município: - Cedência de peças de artesanato ao Centro Social Abel Varzim, no âmbito das
comemorações do seu aniversário (registo 1719/17); - Cedência de 10 peças de artesanato e 10
exemplares do livro “Apontamentos da História de Barcelos, I e II Volume”, para o I Encontro
de Escritores Barcelenses; - Oferta da publicação “Barcelos na 1.ª Grande Guerra ao autor e
a um investigador (registo 4829/17); 4- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a
entidades: - Transporte de alunos do Agrupamento de Vila Cova no dia 3/02/2017 à feira da
Educação, Ciência e Tecnologia em Ponte de Lima (registo 6245/17); - Cedência das instalações
do Teatro Gil Vicente à Venerável Ordem Terceira Casa do Menino de Deus, no dia 01/02/2017
(registo 3083/17); - Cedência das instalações do Teatro Gil Vicente à Associação Art’Vida, no
dia 22/07/2017 (registo 2979/17); - Cedência de um camião grua ao Agrupamento de Escolas
Gonçalo Nunes (registo 2169/17); - Cedência de 12 grades de proteção à Junta de Freguesia
de Manhente, para as festividades de S. Sebastião; - Transporte das barritas Júlia e Prazeres
Côta à RTP Lisboa, no dia 10.02.2017 – Registo 7943/17; - Cedência do Auditório da Biblioteca
Municipal, à “Confederação dos Agricultores de Portugal – Centro de Informação Rural do
Entre Douro e Minho” (C.A.P. – E.D.M.), para a realização de “Sessão para os agricultores do
concelho”, no dia 23 de fevereiro; - Cedência da bilheteira poente norte – nível III, casas de
banho norte – nível I e bar poente norte – nível II, do Estádio Cidade de Barcelos, à “Associação Cultural Motocavaquinhos”, para a realização da “V Feira Internacional de Clássicos de
Barcelos”, nos dias 11 e 12 de março.
48. Aprovação da Ata em Minuta.

REUNIÃO DE CÂMARA 27 DE FEVEREIRO DE 2017
1.

Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar.: 4 alunos
do 1.º Ciclo do Ensino Básico– Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco processos reavaliados – continuidade do valor do
apoio; cinco processos reavaliados – aumento do valor do apoio; cinco processos reavaliados
– diminuição do valor do apoio.
3. Atribuição de subsídio, no valor de 500,00€, ao Agrupamento de Escolas de Barcelos para
apoio a atividades extracurriculares.
4. Transporte em ambulância.
5. Ratificação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos, os Agrupamentos de
Escolas e Escolas não Agrupadas da Rede Pública – Projeto de Combate ao Insucesso Escolar.
6. Retificação da minuta da Adenda ao Protocolo de Colaboração – transportes de utentes da
APAC e da APACI.
7. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a Freguesia da Ucha e a
Empresa «Martins & Filhos S.A.».
8. Atribuição de subsídio, no valor de 12.985,00 €, à Junta de Freguesia de Aldreu, para proceder
a obras de requalificação e ampliação do cemitério da freguesia.
9. Atribuição de subsídio, no valor de 13.000,00 €, à Junta de Freguesia de Alvelos, para proceder
a obras de construção de um pavilhão multiusos no logradouro da Sede de Junta.
10. Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, à Junta de Freguesia de Barcelinhos para
proceder a obras de alargamento e construção de muros da Rua dos Sobreiros.
11. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Carapeços, para proceder a obras de alargamento e construção de muros de suporte na Rua 25 de Julho.
12. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Carvalhas, para a
construção de muros de vedação e de suporte no campo de futebol da freguesia.
13. Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, à Junta de Freguesia de Cossourado, para
proceder a obras de reconstrução do edifício para a Sede da Junta.
14. Atribuição de subsídio, no valor de 11.650,00 €, à Junta de Freguesia de Cristelo, para proceder
à pavimentação das Ruas de Boucelão, da Chafarrica e da Travessa do Boucelão.
15. Atribuição de subsídio, no valor de 10,810,00 €, à Junta de Freguesia de Macieira de Rates,
para proceder a obras de conservação nas pontes de Verdeal e Lameiro.
16. Atribuição de subsídio, no valor de 11.000,00 €, à Junta de Freguesia de Remelhe, para proceder a obras de construção de valetas e reposição do pavimento na E.M. 505-1 (Rua dos Amiais).
17. Atribuição de subsídio, no valor de 4.510,00 €, à Junta de Freguesia de Rio Covo Sta Eugénia,
para proceder a obras de ampliação do Cemitério da freguesia.
18. Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, à Junta de Freguesia de Gilmonde, para proceder a obras de requalificação e alargamento das Ruas dos Carvalhos, do Sendim e muro de
suporte na Rua da Devesinha.
19. Retificação de deliberação da atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Airó.
20. Atribuição de subsídio, no valor de 11.300,00 €, à União de Freguesias Gamil e Midões, para
proceder a obras de requalificação da Rua da Quinta da Costa, em Midões.
21. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, ao Centro Zulmira Pereira Simões, de Roriz,
para apoiar a construção do edifício destinado a Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário
22. Atribuição de subsídio, no valor de 3.000,00 € à Comissão da Procissão do Senhor dos Passos da Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, para apoiar a realização da Procissão do
Senhor dos Passos.
23. Atribuição de subsídio, no valor de 7.000,00 €, à Fábrica da Igreja de Tamel S. Veríssimo, para
proceder a obras de pavimentação da zona envolvente à Igreja e cemitério.
24. Atribuição de subsídio, no valor de 5.000,00 €, à Fábrica da Igreja Paroquial da Ucha, para
proceder a obras de conservação e restauro do interior da Igreja e suas Capelas.
25. Atribuição de subsídio, no valor de 5.000,00 €, à Confraria de Nossa Senhora do Rosário da
Franqueira, para proceder à requalificação da zona envolvente da ermida de Nossa Senhora
da Franqueira.
26. Ratificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Tiago Amadeu F. de
Carvalho Ferreira – Lux Produções, tendo em vista a realização do evento «Carnaval Barcelos»,
no Pavilhão Municipal.
27. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.

DELIBERAÇÕES
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

Alteração do Regulamento Municipal de Apoio à Habitação Social do Município de Barcelos.
Alteração do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do Município de Barcelos.
Alteração do Regulamento de Apoio a Projetos Sociais do Município de Barcelos.
Alteração do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional no Município
de Barcelos.
Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Barcelos e o Futebol Clube
“Os Académicos”.
Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de Futebol
de Braga.
Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e
a Associação de Futebol Popular de Barcelos.
Pedido de parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato de aquisição de serviços na
modalidade de tarefa. Artigo 51.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017).
Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços. Artigo 49.º da Lei n.º 42/2016,
de 28 dezembro (Orçamento de Estado 2017).
Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: - Cedência do Pavilhão Municipal, à “Associação de Patinagem do Minho”, para a realização de três jogos, no dia 5 de fevereiro; - Cedência
do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Escola Profissional Profitecla”, para a realização de
uma palestra sobre “Estilos de Vida Saudável”, no âmbito de uma prova de aptidão profissional
do “Curso Técnico Auxiliar de Saúde”, no dia 9 de fevereiro; - Cedência do Auditório Municipal,
à “Confraria Gastronómica 'O Galo' de Barcelos”, para a realização do “Ensaio da Cerimónia
do 1.º Capítulo da Confraria Gastronómica 'O Galo' de Barcelos”, no dia 15 de fevereiro; - Cedência do Parque de Estacionamento do Estádio Cidade de Barcelos, à “Rota dos Gallumms”,
para a realização da “11.ª Rota dos Gallumms”, no dia 19 de fevereiro; - Cedência de apoio
logístico, nomeadamente 80 DVD’s – “Rotas e ofícios tradicionais de Barcelos” e 80 boletins
de promoção turística de Barcelos, para a realização da “11.ª Rota dos Gallumms”, no dia 19 de
fevereiro; - Cedência do Auditório da Casa da Juventude, à “JSD Barcelos”, para a realização
de uma conferência subordinada ao tema “Cultura e Artes”, no dia 25 de fevereiro; - Cedência
do Ringue Superior do Pavilhão Municipal, ao “Corpo Nacional de Escutas; - Cedência de um
espaço no Auditório Municipal solicitado pelo Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores
do Município, para a realização da Assembleia Geral Eleitoral; - Disponibilização de meios
humanos para o arranjo exterior de ajardinamento, do Quartel, solicitado pelos Bombeiros
Voluntários de Viatodos; - Disponibilização de transporte com motorista para a deslocação
das barristas Júlia Côta e a sua filha Prazeres ao Porto Canal, para participarem na ação promocional das exposições recém inauguradas no Museu de Olaria “A Geração Côta” e “Pelas
Mãos de Côta”, que a estação televisiva levou a efeito no dia 17.02.17; - Disponibilização de 15
galos médios solicitados pela Associação de Futebol Popular de Barcelos para um Seminário
de Treinadores de Futebol; - Cedência de apoio logístico solicitado pela Associação Cultural e
Recreativa de Roriz, nomeadamente 100 grades de proteção, 1 estrado, 10 placas informativas, 4 sinais temporários de trânsito proibido e 30 cones de sinalização, como colaboração
no “Raid do Facho BTT – Campeonato do Minho XCM”; - Cedência de 20 grades de proteção
solicitadas pela União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, para o jogo “Apanha
do Porco”; - Cedência de 50 grades de proteção solicitadas pela Associação - Mais Juventude,
de Alvelos, para o Cortejo de Carnaval; - Cedência de 10 grades de proteção solicitadas pela
Junta de Freguesia de Cambeses, para a Procissão do Senhor dos Passos; - Escutismo Católico
Português – Agrupamento 1150 – Silveiros”, para a realização do evento solidário “A caminho
dos 100 anos”, no dia 4 de março.
Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra. Armandina Saleiro, que aprovaram o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos
Acordos de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as
atividades que pretendem desenvolver: - Mais Juventude, Associação de Alvelos – cedência de
uma atuação do Grupo Vozes do Cavado; - Junta de Freguesia de Pereira – cedência de uma
atuação do Grupo Vozes do Cavado; - Junta de Freguesia de Areias – cedência de uma atuação
do grupo “Amigos Leais de Lijó” - Fábrica da Igreja Paroquial de VFS Pedro – cedência de uma
atuação da Academia Sons de Arte. - EB1/JI de Alvelos – cedência de uma atuação do TPC;
2- Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Benemérita Associação
Humanitária dos Dadores de Sangue do concelho de Barcelos – cedência das instalações da
EB1/JI de Moure, no dia 19/02/2017, para uma sessão de recolha de sangue; 3 – Cedência/
Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: - Cedência de give aways à
Associação Portuguesa de Saúde Ambiental (registo 9105/17); - Cedência de give aways à real
Associação de Braga (registo 7636/17); - Cedência de publicações do Município a entidades e
instituições recebidas nos Paços do concelho (registo 5214/17); - Oferta de give-aways e galos
médios á comitiva de alunos e professores de 5 países europeus que, no âmbito do programa
ERASMUS, foram recebidos nos Paços do concelho (registo 4937/17). 4- Realização de eventos/
iniciativas/ apoio logístico a entidades: - Cedência do Pavilhão Municipal, bem como de quatro
balneários, à “A.P.A.C.I. – Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas”, para a realização da jornada local do “Campeonato Nacional de Futsal”, no dia 17 de fevereiro; - Cedência
do Auditório Municipal, à “Confraria Gastronómica 'O Galo' de Barcelos”, para a realização da
“1.ª Cerimónia de Entronização da Confraria Gastronómica 'O Galo' de Barcelos”, no dia 19 de
fevereiro; - Cedência dos balneários e de uma sala do Pavilhão Municipal, bem como de dois
balneários do Estádio Adelino Ribeiro Novo, aos “Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos”, para a realização do evento “BTT Trilho dos Moinhos”, no dia 26 de
fevereiro; - Cedência de apoio logístico solicitado pelos “Amigos da Montanha – Associação de
Montanhismo de Barcelinhos”, nomeadamente, cedência de 200 grades de proteção, ponto de
luz com 20 amperes, ponto de água, cedência e montagem de 4 tendas 3 x 3 metros e 1 tenda
5 x 5 metros, para a realização do evento “BTT Trilho dos Moinhos”, no dia 26 de fevereiro; Cedência de apoio logístico solicitado pelo Clube Cávado Patinagem Artística, nomeadamente
a cedência de 350 livros - “Um concelho para todos”, 350 caixas pequenas de lápis de cor, 4
mesas e cadeiras, vasos, colocação de alcatifas na entrada do Pavilhão Municipal e cedência
do galo de Barcelos, para a realização do evento “IV Gala do Galo; - Cedência do Salão Nobre
e do Teatro Gil Vicente, ao “Conservatório de Música de Barcelos”, para a realização dos seguintes eventos: “Saraus Musicais”, nos dias 3 e 4 de abril e 12 e 14 de junho (Salão Nobre);
“8.º Concurso Nacional de Piano: 'Pequenos Galinhos de Barcelos'”, nos dias 28 e 29 de abril
(Salão Nobre); “Concertos de Orquestra com Solistas”, nos dias 27 de maio e 3 de junho (Teatro
Gil Vicente); - Cedência da Sala C do Pavilhão Municipal, à “Barcelos Activo – Associação dos
Movimentos Artísticos Barcelenses”, para a realização do “Estágio Ibérico de Ninjutsu”, nos
dias 28 e 29 de abril. d

REUNIÃO DE CÂMARA 20 DE MARÇO DE 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 8 Alunos –
Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 7 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação em 50% refeição.
Alunos do ensino pré-escolar: 5 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
Cedência das instalações do Teatro Gil Vicente à Junta de Freguesia de Arcozelo.
Atribuição de subsídio no valor 1.491,00€ à Junta de Freguesia de Alvelos para pagamento
a tarefeira.
Atribuição de subsídio no valor 546,00€ à Junta de Freguesia de Macieira para pagamento
a tarefeira.
Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ ao Centro Social, Cultural e Recreativo Abel
Varzim.
Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos, o Ministério da Defesa Nacional e o
Ministério da Educação – Referencial de Educação para a Segurança, Defesa e Paz”.
Aquisição de serviço de transporte para o IPO no Porto.
Componente de Apoio à Família(CAF)/ Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para
o ano letivo 2016/2017.
Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social da Silva.
Minuta de Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município de Barcelos e a Associação de
Pais e Encarregados de Educação da EB1 e JI de Alheira.
Minuta de Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município de Barcelos e a Freguesia de
Adães.
Apoio ao Arrendamento Habitacional.
Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2017/2018.
Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016. Coletividades.
Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de Apoio II-A,
entre o Município de Barcelos e a Experienciar – Associação Cultural Desportiva e da Natureza.
Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de Apoio I-B
entre o Município de Barcelos e o Santa Maria Futebol Club.
Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016. Aditamentos. Coletividades.
Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de Apoio I-B e
Medida de Apoio II-A, entre o Município de Barcelos e o Basquete Clube de Barcelos.
Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de Apoio I-B
entre o Município de Barcelos e a ACRR – Associação Cultural e Recreativa de Roriz.

20. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 - Medida de Apoio I-B e
Minuta de Contrato de Patrocínio Desportivo 2017 entre o Município de Barcelos e o Óquei Clube
de Barcelos – Hóquei em Patins, S.A.D. .
21. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Lama para proceder
a obras de alargamento, pavimentação, drenagem de águas pluviais e reformulação da rede
elétrica (2ª fase), na Rua da Igreja.
22. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Oliveira para proceder a
obras de alargamento da Avenida do Monte (C.M. 1057) e Avenida dos Moinhos.
23. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Pereira para proceder
à construção de uma garagem destinada a aparcamento das viaturas, máquinas e ferramentas
necessários para as obras de limpeza e conservação da rede viária da freguesia.
24. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Perelhal para proceder
à pavimentação da Rua Freixo Vasco.
25. Atribuição de subsídio no valor de 9.850,00 € à Junta de Freguesia de Silva para proceder a
obras de construção de passeios, abrigo e acesso pedonal à EB1 da Silva.
26. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Várzea para dar continuidade às obras de construção da casa mortuária.
27. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à União de Freguesias de Areias de Vilar e
Encourados para proceder às obras de conclusão da ampliação do cemitério de Areias de Vilar
e pavimentação da zona exterior envolvente.
28. Atribuição de subsídio no valor de 16.700,00 € à União de Freguesias de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral para proceder às obras de alargamento da cantina da EB1 de Gueral.
29. Atribuição de subsídio no valor de 18.500,00 € à União de Freguesias de Durrães e Tregosa
para proceder a obras de conclusão do parque de estacionamento da zona envolvente ao cemitério da freguesia de Durrães.
30. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Casa do Povo de Viatodos para proceder a
obras de remodelação do edifício da Casa do Povo.
31. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € ao Centro Social, Cultural e Recreativo Abel
Varzim para proceder a obras de melhoramento e manutenção no edifício sede da Instituição.
32. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos para
a Procissão de Endoenças/2017.
33. INFORMAÇÃO. Para conhecimento da Ex.ma Câmara Municipal - Celebração ou renovação de
contrato de aquisição de serviços. Artigo 49º da Lei n.º 42/2016, de 28 dezembro (Orçamento
de Estado 2017).
34. Concurso Barcelos Florido 2017.
35. Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho de Barcelos. Pagamento do primeiro trimestre de 2017.
36. Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Barcelos e o Centro Comunitário Moinhos de Vento - IPSS.
37. Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo Municipal.
38. Projeto de Regulamento «Empresas Socialmente Responsáveis de Barcelos».
39. Pedido de declaração de utilidade pública - Associação de Futebol Popular de Barcelos (AFPB).
40. Acordo de Gestão de Execução de rotunda na EN 103 ao Km 28+600 em Areias de Vilar. Ratificação.
41. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
42. Inclusão na Apólice da Frota do Município do Seguro de uma viatura nova dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos. Ratificação de despacho de autorização.
43. Inclusão na Apólice da Frota do Município do Seguro de uma viatura nova dos Bombeiros Voluntários de Barcelos. Ratificação de despacho de autorização.
44. Suspensão temporária da realização da Feira Semanal em virtude da realização da Festa das
Cruzes.
45. Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da
Costa Gomes que autorizou/aprovou:
1. 1 - Cedência de instalações:- Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, à “Associação Futebol Popular Barcelos”, para a realização de “Seminário para Treinadores de
Futebol”, no dia 24 de fevereiro; - Cedência do Salão Nobre, à “Associação ACB – Albergue
Cidade de Barcelos”, para a realização de conferência pelo Doutor Paulo Almeida Fernandes, relator da proposta de inclusão dos Caminhos Portugueses de Peregrinação a Santiago de Compostela na Lista Indicativa de Portugal para inscrição como Património Mundial
(UNESCO), no dia 8 de abril; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos,
à “Tertúlia Barcelense”, para a realização de “Sessão Solene de Homenagem ao Dr. João
Vale Ferreira”, no âmbito do 10.º aniversário do seu falecimento, no dia 29 de abril; Cedência da Sala Gótica no dia 17 de Março à Associação Cultural e Recreativa Feira da
Isabelinha, de Viatodos, para a apresentação oficial do Cartaz da Feira da Isabelinha 2017.
2. 2 - Cedência de apoio logístico/técnico a entidades: - Disponibilização de um veículo para o
transporte de um tapete de tatami desde o Pavilhão da Caldeira, zona desportiva de Pombal, para as instalações do Futebol Clube “Os Académicos”, a fim de permitir melhores
condições para os treinos dos atletas de Karaté; - Disponibilização de um camião pelo
período provável de 3 horas, destinado ao transporte de inertes, solicitado pelo Centro
Social de Cultura e Recreio da Silva; - Cedência de transporte para os alunos das escolas
participantes no concurso “Literacia 3D”, organizado pela Porto Editora, na deslocação
Barcelos/Braga/Barcelos; - Disponibilização de plantas para ornamentação dos parques,
nomeadamente: 20 árvores de sombra, 50 camélias japónicas para sebe e 150 arbustos
de baixo crescimento, solicitados pela União de Freguesias de Quintiães e Aguiar; - Cedência de grades e sinais de trânsito para a realização do evento “5º BTT XCO de Fragoso”, solicitado pelos Lamaceiros TT – Associação Desportiva e Sociocultural de Fragoso;
- Cedência de 12 grades de proteção para apoio ao evento “Queima de Judas”, solicitadas
pela Associação Cultural e Desportiva Alcaides de Faria; - Cedência de 30 grades de proteção para apoio às festividades em honra de Santa Marinha de Paradela, solicitadas
pela Comissão de Festas; - Cedência de 20 grades de proteção para apoio às festividades
em honra da Senhora da Purificação, solicitadas pela Junta de Freguesia de Galegos Sta
Maria; - Cedência de 10 grades de proteção para apoio às festividades em honra de S.
Sebastião, solicitadas pela Junta de Freguesia de Macieira de Rates; - Cedência de 10
grades de proteção para apoio às festividades em honra de Nossa Senhora das Candeias
e S. Brás, solicitadas pela União de Freguesias de Negreiros e Chavão; - Cedência de 7
grades de proteção para apoio às festividades em honra de Santo Amaro, solicitadas pela
Junta de Freguesia de Abade de Neiva; - Cedência de 30 grades de proteção para apoio ao
evento de Trail “Expedição de S. Gonçalo” organizado pela Associação “Experienciar”; Cedência de 30 grades de proteção para apoio às festividades em honra de Santa Marinha
de Paradela, solicitadas pela Comissão de Festas;
3. 3 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município, no âmbito da
promoção turística de Barcelos: - Oferta da publicação “Caminhos de Santiago” de Carlos
Basto, ao Dr. Paulo Almeida Fernandes na Conferência organizada pela Associação Espaço
Jacobeus – Delegação de Barcelos; - Oferta de 1 galo médio – Presidente do Município
de São Domingos, Cabo Verde.
46. Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra. Armandina Saleiro que aprovaram/autorizaram o seguinte: Cedência temporária de escolas e jardins de
infância do concelho: - Associação de Pais e Encarregados de Educação do jardim de infância
de Vila Cova – cedência das instalações do jardim de infância de Vila Cova no dia 19/03/2017
(registo 13148/17). 2 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: - Cedência de peças de artesanato – galos médios – ao Agrupamento de Escolas de
Barcelos (registo 9690/17); - Cedência de credenciais do peregrino ao Agrupamento de Escolas
de Barcelos (registo 10618/17); - Oferta de give-aways e galos médios à comitiva de alunos e
professores de países europeus que, no âmbito do programa ERASMUS, foram recebidos nos
Paços do concelho (registo 7792/17); - Cedência das publicações a seguir mencionadas para
entregar como prémio aos concorrentes selecionados no concurso concelhio “Pequenos Grandes Poetas”: - 3 exemplares do livro “A Oleira Prodigiosa”; - 3 exemplares do livro “Caminho
Português de Santiago”; - 3 exemplares do livro “Os Rapazes dos Tanques”; - Cedência de
publicações do Município ao Agrupamento de Escolas de Fragoso (registo 13455/17).
47. Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: - Seminário Marketing Social –
publicações e peças de artesanato para oferta aos oradores e moderadores (Registo 10628/17).
48. Recomendação – Prioridade ao Projeto de execução da Estrada 505

REUNIÃO DE CÂMARA 20 DE MARÇO DE 2017
1.

Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB (5 Alunos – Escalão 1 (A) –
refeição gratuita; 4 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação em 50% da refeição) e ensino
pré-escolar (3 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita).
2. Acordo de Colaboração com o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Gilmonde.
3. Atribuição de subsídio, no valor de de 500,00 euros, ao Grupo Cultural e Etnográfico de Aldreu
para comparticipar dois workshops – “Broa de milho no forno elétrico” e “Tosquia da Ovelha”.

4. Adenda Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Rancho Folclórico de Santa
Maria de Moure.
5. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
6. Transporte em ambulância.
7. Aceitação de doação.
8. Acordos de Colaboração com os Grupos de Teatro do concelho – 2017.
9. Contrato de Patrocínio 2017 entre o Município de Barcelos e Joaquim Filipe Vilarinho Rodrigues.
10. Apoio ao Arrendamento Habitacional: quatro novos processos; sete processos reavaliados –
continuidade do valor do apoio; cinco processos reavaliados – aumento do valor do apoio; e
dez processos reavaliados – diminuição do valor do apoio.
11. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia de Abade de Neiva para
proceder à construção de passeios pedonais na Rua da Estrada (antiga E.N. 103).
12. Atribuição de subsídio, no valor de 15.800,00 €, à Junta de Freguesia de Aborim, para proceder à requalificação do cemitério da freguesia.
13. Atribuição de subsídio, no valor de 15.425,00 €, à Junta de Freguesia de Aldreu, para proceder
a obras de requalificação e ampliação do cemitério da freguesia.
14. Atribuição de subsídio, no valor de 12.800,00 €, à Junta de Freguesia de Cambeses, para
proceder ao alargamento e construção de muros, pavimentação e grades da ponte, na Rua
do Rio Este.
15. Atribuição de subsídio, no valor de 10.950,00 €, à Junta de Freguesia de Fornelos para proceder à construção de muros de suporte na Travessa das Cavadas e na Rua da Copeira e Rua
de Santa Catarina.
16. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Galegos Sta Maria
para proceder a obras de alargamento do cemitério da freguesia.
17. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia de Pousa, para proceder
à requalificação do Largo da Igreja.
18. Atribuição de subsídio, o valor de 9.900,00 €, à União de Freguesias de Campo e Tamel S. Pedro
Fins para proceder a obras de ampliação do cemitério da freguesia de Campo.
19. Atribuição de subsídio, no valor de 13.150,00 €, à União de Freguesias de Creixomil e Mariz
para proceder à instalação de uma rede de abastecimento de águas na Rua das Emproas,
na freguesia de Mariz.
20. Atribuição de subsídio, no valor de 7.500,00 €, à União de Freguesias de Silveiros e Rio Covo
Sta Eulália para proceder ao alargamento, construção de muros e pavimentação da Rua da
Sobreira, em Silveiros.
21. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à União de Freguesias de Tamel Sta Leocádia e
Vilar do Monte, para proceder à construção da Casa Mortuária em Tamel Sta Leocádia.
22. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à União de Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte Fralães, para proceder à construção de um novo acesso ao cemitério
de Monte Fralães.
23. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à União de Freguesias de Vila Cova e Feitos,
para proceder à pavimentação da Rua do Engenho, em Feitos.
24. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, ao Centro Social e Paroquial de Fragoso, para
proceder a obras de remodelação no edifício sede.
25. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, ao Centro Social e Paroquial de Arcozelo, para
proceder a obras de remodelação e modificação em algumas áreas do edifício.
26. Atribuição de transporte em ambulância para pessoa com deficiência.
27. Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços. Artigo 49.º da Lei n.º 42/2016,
de 28 dezembro (Orçamento de Estado 2017).
28. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a União de Freguesias de Barcelos,
Vila Boa e Vila Frescainha (S. Martinho e S. Pedro) para a realização do evento “Festa das
Cruzes 2017”.
29. Associação de Municípios de Fins Específicos Quadrilátero Urbano. Nomeação de Representantes.
30. Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: 1 - Realização de eventos/iniciativas/ apoio
logístico a entidades: - Disponibilização de 120 grades de proteção, pódio, um estrado, tendas
e cedência de 30 rolos de fita de sinalização, solicitados pela ARCA – Associação Recreativa e
Cultural de Arcozelo para a realização do evento “ARCA CHALLENGE BTT/TRAIL”; - Cedência de
espaço na Avª da Liberdade solicitado pelo Amigos da Montanha para a realização do evento de
sensibilização ambiental - “Olá Primavera”; - Disponibilização de um monitor para uma sessão
de aquecimento físico aos participantes no evento – “Trail Expedição a S. Gonçalo”, organizado
pela Associação Experienciar; - Disponibilização de grades de proteção solicitadas pela Junta
de Freguesia de Várzea para o evento “Feira Franca de S. Bento”; - Cedência do Auditório
Municipal, ao “IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. - Centro de Emprego
de Barcelos”, para a realização de duas sessões de divulgação do “Curso de Informação e
Animação Turística na Modalidade Vida Ativa Jovem”, no dia 14 de março.
31. Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra. Armandina Saleiro, que aprovaram o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais às instituições
que os solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver, no âmbito dos Acordos de
Colaboração celebrados com os mesmos: - Associação de Pais de Negreiros – cedência de um
atuação do Coral Magistrói (registo 11788/17); - Associação Clube Moto Galos – cedência de
uma atuação da Banda de Oliveira (registo 5649/17); - Centro Social e Paroquial de Fragoso – cedência de uma atuação da Associação D’Improviso (registo 6151/17); - Santa Casa da
Misericórdia de Barcelos – cedência de uma atuação da Banda de Oliveira (registo 12014/17); Tertúlia Barcelense – cedência de uma atuação do Rancho Folclórico do Centro Social de Aguiar
(registo 12460/17); - União das Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria – cedência de uma
atuação da Capoeira – Companhia de Teatro (registo 10772/17); - Associação de Pais da EB1/JI
de Fraião (Moreiros) – cedência de uma atuação da Associação Vamos a Isso (registo 14098/17);
- Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Alvito S. Martinho - cedência de uma atuação da Magistuna – Coral Magistrói – (registo 12185/17); - União das Freguesias de Durrães
e Tregosa – cedência de uma atuação do Grupo Folclórico de Santa Maria de Moure (registo
13985/17); 2- Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Associação
de Pais do Centro Escolar de Arcozelo – cedência das instalações do Centro Escolar de Arcozelo, no dia 18/03/2017 (registo 15964/17); 3 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou
publicações do Município: - Cedência de galo médio, bandeira do Município e publicação sobre
o figurado À EB1/JI de Milhazes (registo 15419/17); - Cedência de give aways à real Associação
de Braga (registo 7636/17); 4- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades:
- XIII Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos: transporte dos alunos dos Agrupamentos
de Escolas Gonçalo Nunes, Barcelos, Vila Cova e Vale do Tamel (registo 12541/17); - Cedência
do Auditório da Biblioteca Municipal, à “ATAHCA – Associação de Desenvolvimento das Terras
Altas do Homem, Cávado e Ave”, para a realização de sessão de divulgação do projeto EMER-N,
financiado pelo Programa Operacional Regional NORTE 2020 através do FEDER, no dia 14 de
março; - Cedência do Auditório Municipal, ao “Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria”,
para a realização de “Sessão sobre arbitragem de consumo e sobreendividamento”, dirigida a
alunos do 10.º ao 12.º anos, no dia 20 de março.
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ASSINADO PROTOCOLO PARA
COMBATER A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E DE GÉNERO
Foi assinado, no dia 21 de abril, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
um protocolo de colaboração entre várias instituições concelhias com o
mesmo objetivo: combater a violência doméstica e de género.

O Projeto SER – Serviço Especializado em Rede de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, co-financiado pelo Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego - POISE, Portugal 2020 e União
Europeia, através do Fundo Social Europeu – FSE, é promovido pelo
Grupo de Acção Social Cristã (GASC), tendo como organismo intermédio a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e conta com a
parceria do Município de Barcelos, ACES Cávado, GNR, Hospital Santa
Maria Maior, Centro de Emprego e Formação Profissional, Segurança
Social, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, SOPRO, entre outros, e tem a duração de 24 meses e atuação no território de Barcelos.
O fenómeno da violência doméstica e de género é multidimensional e complexo, pelo que em conjunto será mais fácil intervir. Este Núcleo Local, constituído pelas diversas instituições, pretende a obtenção
de formas de complementaridade e entrosamento interinstitucional, a
construção e a implementação de ações intersetoriais, criando um maior
caminho de diálogo entre os diferentes campos, e dessa forma, cada entidade-integrante pode contribuir com o seu saber, fortalecendo as ações
comuns, permitindo assim enfrentar este flagelo social em várias frentes.

PROJETO “CANECAS”
PROMOVE INCLUSÃO
SOCIAL
O "Canecas" tem como principal objetivo proporcionar experiências significativas aos alunos com
Necessidades Educativas Especiais, que possam
promover a autonomização e o desenvolvimento de
competências ligadas ao mundo do trabalho. É um
projeto interdisciplinar e comunitário que cruza três
ideias-chave: a inclusão social, a promoção do artesanato e dos produtos locais e a cooperação com o
Caminho de Santiago. Na passagem por Barcelinhos,
os caminheiros vão poder levar uma recordação
única: canecas desenhadas pelos alunos com Necessidades Educativas Especiais do Agrupamento de
Escolas Rosa Ramalho.
O Projeto "Canecas” foi apresentado a 24 de março e contou com a presença da Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Barcelos, Armandina Saleiro.

BARCELOS EXEMPLO EUROPEU DE INTEGRAÇÃO DE REFUGIADOS
Através de uma abordagem clara, prática e objetiva dos projetos de integração levados a cabo junto da comunidade cigana
- Projeto “Escolhas”, GaloArtis – e do acompanhamento que o
município tem feito junto da família de refugiados que acolhe
desde setembro do último ano, Barcelos destacou-se no II encontro da rede de países e respetivos municípios que integram
o Programa Europeu “Europe for Citizens”.
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O evento, que decorreu entre 14 a 19 de fevereiro na Hungria, na cidade de Kistelek, e que juntou representantes de Itália, Espanha, Grécia, Estónia, Hungria e Portugal, centrou-se na
discussão das políticas migratórias e a situação problemática
que a União Europeia atravessa relativamente à entrada, acolhimento e integração de refugiados.
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O PAPEL DO MARKETING SOCIAL
ESTEVE EM DISCUSSÃO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL
Empresários, responsáveis comunitários e cidadãos encheram o Auditório Municipal para
ouvir e debater problemáticas afetas ao empreendedorismo social, desde as estratégias de
comunicação à fiscalidade, passando ainda pelos modelos financeiros adotados. O evento,
que decorreu a 3 de março, contou com a presença da Vice-Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Armandina Saleiro, para quem “iniciativas como esta contribuem para
uma reflexão coletiva necessária e constituem um debate saudável e profícuo entre agentes sociais e são fundamentais no desenvolvimento da comunidade”.

PROJETO “TECER A PREVENÇÃO” PRETENDE ACABAR COM AS
LACUNAS EXISTENTES NAS COMISSÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS
Foi apresentado no dia 10 de abril, em conferência de imprensa, o projeto “Tecer a Prevenção” da autoria da Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças
e Jovens ao qual a Comissão de Proteção Crianças e Jovens de
Barcelos aderiu e pretende implementar em conjunto com o
Município de Barcelos e com a colaboração e orientação do
Professor Doutor Manuel Sarmento, da Universidade do Minho, com o objetivo de formar a comunidade/parceiros para
estarem atentos aos sinais de “perigo”.
A vereadora da Educação, Armandina Saleiro, denominou
este projeto como uma “mais-valia para o Município”, já que
envolve crianças e jovens num concelho onde há um “elevado número de sinalizações”. O objetivo é tentar que “todas as
crianças sejam felizes” e “fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para consegui-lo”, rematou a vereadora.
O Professor Doutor Manuel Sarmento apresentou o projeto em traços gerais, salientando que “a prevenção é uma das
zonas mais lacunares dentro das comissões de proteção de

crianças”, pelo que este projeto vem reforçar a ideia de que “o
risco deve ser prevenido”.
A mobilização da voz das crianças e dos jovens é fundamental na defesa e prevenção dos maus tratos na infância.
Este é o ponto de partida do projeto “Tecer a Prevenção”, que
tem muitas outras “medidas” inovadoras, como por exemplo a realização de duas Assembleias de Crianças e Jovens,
para debate do estado de aplicação dos Direitos da Criança
no Município, com estreita articulação com os Agrupamentos de Escolas e todas as entidades de ensino no concelho.
As assembleias tiveram lugar nos dias: 26 de abril de 2017,
dirigida a crianças do 1º e 2º ciclo; e 2 de maio de 2017, dirigida a jovens do 3º ciclo e ensino secundário, no auditório
municipal.
Pretendeu-se a auscultação formal dos intervenientes
chave no âmbito da intervenção na infância e juventude com
uma orientação para a ação de promoção dos direitos da
criança, apoiada no conhecimento e na reflexão coletiva.
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80 AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA RECEBEM FORMAÇÃO
SOBRE ALIMENTAÇÃO E INTERAÇÃO COMPORTAMENTAL EM
AMBIENTE ESCOLAR

O auditório da Câmara Municipal de Barcelos recebeu, ao
longo do dia 5 de abril, uma formação destinada a tarefeiras,
auxiliares de ação educativa, empregadas de refeitório e cozinheiras, subordinada ao tema “Alimentação e Interação comportamental em ambiente escolar”.

Durante a manhã, a formação foi dedicada às estratégias
de interação na infância e ministrada pela psicóloga Alice Ferreira Pinto, que deu a conhecer estratégias de interação com
as crianças e apresentou exemplos de como agir perante determinados comportamentos.
O workshop da parte da tarde foi com o Chef Hélio Loureiro, ex-chef da seleção, do Futebol Clube do Porto, e de vários
hotéis de luxo, e esteve mais direcionado para as técnicas de
apoio ao refeitório e cozinheiras. Na sua apresentação, o chef
quis passar a mensagem de que, como em qualquer profissão,
as tarefas não devem ser feitas de forma mecânica, mas sim
com amor. Para ele, cozinhar é" dar algo de nós aos outros”.
Salientou ainda que “são as memórias do que comemos na infância que nos alimentam a vida” e são o que as crianças vão
guardar para a vida.

70 INSTITUIÇÕES ESTIVERAM PRESENTES
NO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE BARCELOS

Decorreu, no dia 29 de março, no Auditório da Biblioteca Municipal, o Conselho Local de Ação Social de Barcelos (CLASB)
que contou com a elevada participação das instituições (70
instituições). Neste plenário, foi avaliado o Plano de Ação de
2016, um plano dinâmico e ajustado às necessidades do território e às oportunidades de financiamentos de quadros comunitários, e foi também apresentado o plano para 2017.
No decorrer da sessão, foram também emitidos pareceres
favoráveis relativamente a alguns projetos sociais concelhios,
como o Centro de Apoio Parental de Aconselhamento Familiar (CAPAF) do Centro Social de Arcozelo, que foi financiado
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nos últimos dois anos integralmente pelo Município com um
valor superior a 100 mil euros; um parecer favorável para a
candidatura a um projeto de promoção de autonomia de jovens, entre outros.
Na reunião, a Presidente do Conselho Local da Ação Social, Armandina Saleiro, fez uma retrospetiva sobre os projetos que mereceram todo o apoio municipal, estabelecendo
parcerias em rede para a resolução de um conjunto de problemas sociais, nomeadamente na área dos sem-abrigo, violência
doméstica, combate à discriminação, proteção de crianças e
jovens, entre outros.
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"SALA DE AULA DO FUTURO" JUNTA ESPECIALISTAS
DA ÁREA DA EDUCAÇÃO EM SEMINÁRIO NACIONAL
Repensar a escola, o papel do aluno e dos professores. A aposta em novas tecnologias e em novas metodologias de trabalho. Refletir sobre o atual modelo de educação que tem vindo
a dar sinais claros de que atingiu o ponto de saturação são
alguns dos objetivos do Seminário Nacional – “Sala de Aula
do Futuro: perspetivas, desenhos e outras tentações”, que se
realizou no dia 28 de abril, no Teatro Gil Vicente.
O evento contou com o apoio da Direção-Geral da Educação (ERTE), do IE da Universidade do Minho, da Rede de Bibliotecas Escolares, do Centro de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Barcelos e Esposende e da Câmara
Municipal de Barcelos.
Esta iniciativa proporcionou um espaço de reflexão e debate sobre a dinâmica de criação de ambientes educativos
inovadores e as suas potencialidades, bem como oferecer
uma oportunidade de partilha de boas práticas, quer em termos de visão estratégica quer em termos de aplicação de metodologias centradas no aluno.
O Município de Barcelos integra a Rede de Cidades
Educadoras e, nesse sentido, procura a vanguarda no
ensino através das novas tecnologias, dando apoio técnico e financeiro a este seminário, para o qual foram
convidados especialistas de áreas multidisciplinares
para debater e aprofundar ideias sobre o que significa a modernização do processo de ensino e aprendizagem. A decisão de promover, numa escola ou agrupamento escolar, a

constituição de um espaço de aprendizagem com as características das conhecidas “salas de aula do futuro” implica
equacionar e ter em consideração uma variedade de fatores
críticos. Foi justamente este o centro da temática.
Do programa deste evento fizeram parte representantes
oficiais e um painel com membros especializados nesta temática.

RESPONSÁVEIS AUTÁRQUICOS E DIRETORES DE ESCOLAS,
ITALIANOS, POLACOS E PORTUGUESES, JUNTAM-SE PARA
COMBATER O ABANDONO ESCOLAR ATRAVÉS DA ARTE
Visitaram Barcelos, no âmbito do projeto “A School for
tomorrow’s Europe: Dropout Prevention, Intervention, and
Retrieval through Art Education”do programa ERASMUS +,
uma troca de experiências únicas que teve como objetivo central combater o abandono escolar através da arte.
No dia 19 de abril, os responsáveis autárquicos e diretores
de escola vindos de Reggio di Calabria, Itália, e de Chorkówka,
Polónia, foram recebidos pela Vice-Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Armandina Saleiro, nos Paços do Concelho.
Ao longo de dois dias, os dois grupos estiveram em contacto direto com a cultura local, visitando a feira semanal e
vendo os artesãos a trabalhar ao vivo para depois partilharem
as suas experiências no workshop vocacionado para a arte e
dirigido a alunos da Escola Secundária de Barcelos.
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CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO MARCA
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS
Nos dias 21 e 22 de março, comemorou-se, respetivamente, o
Dia Internacional das Florestas e o Dia Mundial da Água.
O Município de Barcelos celebrou ambas as efemérides no
dia 21 de março, junto à Casa da Azenha, com atividades de
sensibilização ambiental que contaram com a participação
das escolas básicas de Oliveira e de Vila Frescainha de S. Pedro. Além de um passeio de barco pelo Cávado, cerca de 90
alunos plantaram árvores autóctones - (salgueiro, amieiro e
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freixo) - na margem do rio, e participaram em dois ateliês interativos no âmbito dos temas “A Magia das Plantas” e “Cuida
da Água”.
A iniciativa pretendeu alertar a comunidade para a importância da floresta na manutenção da vida na Terra e para a
importância da água como recurso natural limitado no equilíbrio dos ecossistemas e na vida humana.

viver
Barcelos
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GERAÇÃO CÔTA,
UMA EXPOSIÇÃO D'OS
DIABOS
"Geração Côta", uma retrospetiva da obra
familiar, está em exposição na Sala de
Exposições Temporárias do Museu de Olaria de
Barcelos, e poderá ser visitada até ao final do
ano. Um universo íntimo e próprio com mais de
130 peças, provenientes do acervo do Museu
de Olaria e da coleção particular de Prazeres
Côta, que cruzam a mitologia sagrada e profana
em metamorfoses e cores garridas.
Paralelamente, na Sala da Capela, esteve a
exposição dedicada exclusivamente à obra
de Júlia Côta, "Pelas Mãos de Côta", com 75
peças, na sua maioria da coleção particular
da própria barrista, de uma carreira construída
ao longo de várias décadas e que se demarca
pelo recorrente emprego do apito nas peças
decorativas.Estas exposições integram a
segunda mostra do ciclo dedicado às famílias
mais carismáticas do figurado artesanal
barcelense. A primeira mostra, dedicada à
ceramista Rosa Ramalho, decorreu entre abril e
dezembro de 2016.

UMA MULHER D'OS DIABOS
O Galo de Barcelos corre-lhe no sangue. Júlia Côta é neta de
Domingos Côto, o presumível criador daquela que é uma das
peças de cerâmica mais famosa do mundo e uma imagem incontornável do imaginário português do século XX. Júlia, tal
como a mãe Rosa, não fugiu ao ofício deixado pelo legado familiar, que agora se estende a Prazeres, filha de Júlia Côta e
bisneta de Domingos.
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“Já merecia esta exposição! Tantos anos a
trabalhar o barro e nunca me fizeram uma
exposição assim…. Mas quem devia estar
aqui era a minha mãe (Rosa Côta), que
nunca lhe fizeram nada…”
Júlia Côta

••••••

CULTURA

CAMINHOS DE SANTIAGO DINAMIZAM
UM NOVO CICLO DE TERTÚLIAS
O Caminho de Santiago e o concelho de Barcelos partilham uma mesma história. A peregrinação secular esteve desde sempre associada à terra do galo, que
beneficia de uma posição geográfica privilegiada potenciada pela construção
da ponte na primeira metade do século XIV.
É essa relação entre as terras de Barcelos e a tradição que levam o Município
a promover um ciclo de tertúlias, ao longo de todo o ano. A primeira, no âmbito
de "Barcelos, Terra de Tradição Jacobeia", aconteceu no dia 10 de fevereiro, no
Salão Nobre da Câmara Municipal, e teve especial enfoque nas freguesias de
Couto e Balugães.
O Caminho é uma verdadeira encruzilhada de experiências, de culturas e de
patrimónios como o literário, natural, musical, arquitetónico, artístico e religioso. No território do concelho Barcelos, existem marcas de tradição jacobeia, nomeadamente monumentos, como Albergaria, Hospital do Espírito Santo, Convento de Palme, Convento de Vilar de Frades; topónimos; alminhas; cruzeiros;
ou a Capela de Nossa Senhora da Ponte. Além disso, a devoção a São Tiago tem
grande expressão no norte do País. Barcelos não é exceção e o santo é padroeiro
de múltiplas freguesias, adensando a ligação da terra aos Caminhos de Santiago. Para além desta sessão, está prevista outra para o mês de julho.

LUÍS FERREIRA APRESENTOU NOVO LIVRO
O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu no passado dia
28 de janeiro a apresentação do livro "O Peregrino", da autoria de
Luís Ferreira, também conhecido pelo livro “Entre o silêncio das
pedras”.
A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Barcelos
em parceria com a Capital Books, a "Bênção do Peregrino em Barcelos" e a Associação ACB - Albergue Cidade de Barcelos.
A escolha do local de lançamento, Barcelos, foi também ela
simbólica, tendo em conta que o peregrino é a personagem central da mítica lenda regional, A Lenda do Galo de Barcelos.
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MULTIDÃO INVADE BARCELOS
PARA CELEBRAR O CARNAVAL
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Foram milhares os que rumaram até ao Centro Histórico
de Barcelos para assistir ao corso carnavalesco de um
dos maiores carnavais populares do país.
Mais de 1500 figurantes e dezenas de carros alegóricos invadiram a Avenida da Liberdade com muito humor, alegria e sátira,
numa iniciativa que envolveu várias associações do concelho
e a comunidade.

A APAL - Associação de Pais de Alvelos venceu o concurso
com o tema "Maternidade Sexy – Barcelos fecha, nós abrimos!",
numa competição que foi bastante renhida. O pódio esteve
também reservado aos “101 dálmatas e companhia” da FOCA
- Associação de Pais de Fonte Coberta e às “moscas atrevidas
e imparáveis” da Mais Juventude - Associação de Jovens de Alvelos, em 2º e 3º lugares, respetivamente. Já as "velhinhas" do
Agrupamento de Escuteiros de Bastuço de S. João arrecadaram o prémio de melhor composição a pé sob o mote "No meu
tempo é que era!".
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MUSEU DE OLARIA INTEGRA PROJETO INTERNACIONAL
O protocolo foi assinado entre a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), o Município de Barcelos, o Município de S. João da Madeira e o Município de Penafiel no âmbito
do projeto EU-LAC-MUSEUMS.
Este projeto de cariz internacional, cujo tema é "Museus
e Comunidade: Conceitos, Experiências e Sustentabilidade na
Europa, América Latina e Caribe”, é coordenado pela Universidade de St. Andrews, na Escócia, e tem como objetivo a pro-

O MELHOR DA MÚSICA
DE CÂMARA MUNDIAL
REGRESSOU A
BARCELOS
O Teatro Gil Vicente e o Salão Nobre da Câmara Municipal
foram palco de quatro dos concertos integrados na 11ªedição
do festival internacional de música de câmara “Harmos”, que
decorreu entre 8 e 11 de março.
O “Harmos” é organizado pela Escola Superior de Música,
Artes e Espetáculo do Politécnico do Porto e tem colaborações com uma vasta rede de Instituições de Ensino Superior
Artístico em todo o mundo.
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moção das relações entre a União Europeia e a Comunidade
de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), envolvendo oito países.
A cerimónia decorreu a 21 de janeiro no Museu da Chapelaria, em São João da Madeira e contou com a presença da
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Barcelos Armandina Saleiro.

VIVER BARCELOS
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TURISMO

“SER MULHER”
NA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE
BARCELOS
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TURISMO

GALA DO GALO DE VOLTA
AO PAVILHÃO MUNICIPAL
O Festival de Patinagem Artística, também denominado como Gala do Galo,
levou animação, pela 4ª vez, ao Pavilhão Municipal de Barcelos.
Dezenas de atuações, entre esquemas de grupo, solo dance e livres fizeram parte do espetáculo que contou com a participação especial de nomes
consagrados da patinagem artística, nacional e internacionalmente: José
Cruz, Ana e Pedro Walgode, Diogo Silva, Beatriz Silva, Madalena Costa e Madalena Serrão.
A iniciativa promovida pelo Clube Cávado Patinagem Artística, com o
apoio do Município de Barcelos, visa promover o convívio extracompetitivo
entre os vários clubes da modalidade, para além de dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo concelho na promoção deste desporto.

Foram 17 os artistas plásticos, alguns deles de
Barcelos, que montaram a exposição de pintura e escultura, dedicada à figura feminina.
“Ser Mulher” esteve em exibição ao público
na Biblioteca Municipal até 20 de abril. Esta
homenagem teve como origem as manifestações das mulheres russas por melhores
condições de vida e trabalho e contra a entrada da Rússia czarista na Primeira Guerra
Mundial.
A exposição, que decorreu no âmbito do
Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8
de março, contou ainda com a realização de
workshops dirigidos às escolas, com debates
e literatura sobre o tema da luta da mulher
por um lugar digno na sociedade.

“JOSÉ LIBERATO - VIDA E OBRA” NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BARCELOS
Uma exposição documental e biográfica intitulada “José Liberato
- Vida e Obra” esteve patente ao público no átrio da Biblioteca
Municipal de Barcelos, de 5 a 29 de abril.
A exposição contou com 14 painéis coloridos, de 100 X 80 cm e por cerca
de uma vintena de livros antigos (da época). Os painéis contêm textos e
imagens, descrevendo os aspetos mais relevantes da vida de José Liberato
e da sua ação em Portugal e no exílio, bem como as referências às suas
obras, constituindo um relato importante de uma época fundamental na
nossa história, desde a difusão dos primeiros ecos da Revolução Francesa,
à Guerra Peninsular, passando pela Revolução de 1820, as Guerras Liberais,
o Setembrismo, etc.
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MANUEL MALHEIRO EXPÕE EM BARCELOS
A exposição do pintor Manuel Malheiro, "Metamorfoses
Solares II” esteve em exibição na Sala Gótica dos Paços do
Concelho até 16 de abril.
O artista trouxe para Barcelos um conjunto de obras
que versa sobre a figura do galo em múltiplos contextos e
culturas.
Ao longo da História, o galo assimilou diferentes simbolismos um pouco por todo o mundo, desde o país do sol
nascente às terras gaulesas. Na exposição, o artista propôs
novos olhares sobre o galo à luz destas representações.

GALERIA MUNICIPAL DE ARTE EXPÕE “METROS
DA COR” DE RALF GLASZ
A Galeria Municipal de Arte tem patente a exposição “Metros
de Color - ou Metros da Cor” de Ralf Glasz.
Até 4 de junho, quem visitar a Galeria poderá apreciar 41
trabalhos com referências à natureza morta, retratos; figurativo e paisagem.
Os aspetos da vida rural, folclore, arte local, festivais populares, cheios de vida e de cor são o espelho do gosto do artista
Ralf Glasz que pinta num estilo realista, usando tamanhos de
telas que sejam fáceis de pendurar numa sala normal.
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GASTRONOMIA

MILHARES VISITAM BARCELOS PARA SABOREAR
O GALO E AS PAPAS DE SARRABULHO
A Semana Gastronómica do Galo englobou a confeção de dois
pratos - o Galo e as tradicionais Papas de Sarrabulho - num
verdadeiro dois em um da degustação regional.
Entre 10 e 12 de março, Barcelos acolheu o Fim de Semana
do Galo e, nos dias 17 e 19 de março, dedicou-se à prova das papas. Mais de três dezenas de restaurantes locais participaram
neste mega programa gastronómico que tem como principal
motivo a celebração e divulgação da gastronomia regional.
Paralelamente à confeção dos pratos, decorreram várias atividades relacionadas, desde workshops a concertos, cuja participação é gratuita.

O Fim de Semana de 18 e 19 ficou marcado pelo workshop
gastronómico, "Papas de Sarrabulho à moda de Barcelos", pela
comemoração do Dia do Artesão com várias mostras ao vivo
nos restaurantes aderentes, e ainda pelo festival "Música na
Avenida" que juntou a Banda do Galo, as Vozes do Cávado, entre outros espetáculos.

3ª EDIÇÃO DO FIM DE SEMANA DA LAMPREIA
Entre 17 e 19 de fevereiro, Barcelos promoveu pelo terceiro
ano o “Fim de semana da Lampreia”, inserido no programa “7
Prazeres da Gastronomia”, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal.
Ao todo, 18 restaurantes confecionaram a iguaria e fizeram as delícias dos apreciadores deste peixe.
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