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EDITORIAL

Museu volta a casa
“O Dia da Cidade, para os barcelenses de
há 85 anos, foi o epílogo de um processo
bem sucedido, que tinha como objetivo
cumprir um dos grandes anseios da população: engrandecer Barcelos. Essa vitória, que todos os anos comemoramos no
dia 31 de agosto, é inspiradora, na nossa
missão de melhorar a qualidade de vida
dos barcelenses, num período em que enfrentamos uma grave crise económica e
social.
Essa crise provocou desemprego, dificuldades no seio das famílias e falências de
empresas. Um cenário que teve repercussões, precisamente, no Museu de Olaria,
que reabre agora as portas ao fim de um
processo complexo, moroso e exigente levado a cabo pela Câmara de Barcelos.
Tivemos, de facto, de enfrentar questões
de ordem técnica e jurídica para devolver
este espaço aos barcelenses, ao pais e ao
mundo. Com persistência, conseguimos
superar todos os problemas e hoje podemos afirmar, sem rodeios: “missão cumprida”. Com orgulho, reabrimos o Museu
de Olaria, com um papel insubstituível no
estudo e divulgação desta arte tão nobre
nascida em Barcelos.
Graças a um esforço enorme, quer da
autarquia, quer da nova empresa a quem
adjudicámos a obra, tornou-se possível
realizar esta inauguração. Barcelos requalificou o Museu de Olaria e fê-lo ciente
do valor histórico que este equipamento
tem. Este património não pode ser perdido de geração em geração, pelo que tenho
a certeza de que o espaço enriquecerá a
oferta cultural da cidade.
O Museu de Olaria é um local de excelência, preparado para o futuro, assente
num passado que orgulha. É um local de
memórias, de homenagem aos barcelenses que nos deixaram um legado único,
cumprindo-nos a obrigação de o preservar. É a melhor forma de tratar a Cultura:
defendendo-a, lutando por ela”.

MUSEU DE OLARIA REABRE NO 85.º ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO A CIDADE

MEMÓRIAS CRUZADAS
As memórias cruzaram-se em Barcelos. As recordações dos obreiros de um sonho, cumprido há 85 anos, aquando da elevação de Barcelos a cidade, e as memórias retratadas no requalificado Museu de Olaria, que reabriu ao público no dia
em que se celebrou o 85.º aniversário da efeméride.
Nesta data simbólica, Barcelos recuou no tempo e viajou pelo seu passado. Recuou até 1928, homenageando aqueles que lutaram pela afirmação de uma vila
que merecia ser cidade. E viajou pela história da olaria, que marca Barcelos, que
persiste na defesa desta arte.
A reabertura do Museu de Olaria, agendada para o dia da celebração da cidade,
não é mero acaso e faz todo o sentido. Um dos mais importantes espaços de cultura e história de Barcelos é devolvido aos barcelenses.
Como o oleiro que, por amor à arte, se dedica, numa roda-viva que exige perseverança e minúcia, o Município colocou mãos à obra e desbravou o caminho para
mais uma grande vitória da cidade, assinalada no dia em que se apagam 85 velas.
Barcelos viu, assim, recuperado o Museu de Olaria. “O que isto era e o que isto é”,
sussurravam os presentes, no dia da inauguração, entre as paredes de um renovado museu, de um museu que orgulha e faz justiça. Entre as paredes que exibem
os rostos enrugados de quem fez de Barcelos a cidade da olaria, a cidade da arte.
O auditório encheu, para a celebração da elevação de Barcelos a cidade. Os
corredores encolheram, na visita guiada pelo requalificado espaço. Houve gente emocionada, a tratar as pequenas peças de olaria com mais do que simples
carinho. Viram-se barcelenses orgulhosos, honrados por ver uma homenagem de
gerações. O Museu de Olaria está mais pujante do que nunca e a cidade não poderia ter maior homenagem.
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MUSEU DE OLARIA

ESPAÇO TEM ACERVO DE MAIS DE NOVE MIL PEÇAS

MUSEU DE OLARIA
REABRE AO PÚBLICO
O Museu de Olaria foi inaugurado, numa cerimónia que contou com a presença
do presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, do presidente da
Assembleia Municipal, Costa Araújo, da representante da Direção Regional de
Cultura do Norte, Isabel Silva, bem como de diversos autarcas da região e, acima
de tudo, de muito público.
Objeto de uma requalificação, ampliação e valorização, o espaço está agora dotado de novas valências, capaz de dar uma resposta à procura crescente de um
equipamento de projeção internacional, que reúne um espólio de valor incalculável. Esta cerimónia marcou o fim de uma importante intervenção, que culminou
com a devolução aos barcelenses de um espaço de grande simbolismo.
No Museu de Olaria, instalado na Casa dos Mendanhas, repousa um acervo com
mais de nove mil peças, sobretudo composto por coleções de cerâmica portuguesa e estrangeira – originária de países como Angola, Argélia, Brasil, Cabo Verde,
Chile, Espanha e Timor. São peças reunidas através de doações, trabalhos de
campo em olarias entretanto extintas e em vias de extinção, ou por via de aquisição junto de particulares colecionadores.
Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara Municipal de Barcelos, considera
que o Museu de Olaria se transformou num “espaço único no país”, assumindo
“um papel fundamental no desenvolvimento das políticas culturais e turísticas” do
concelho. Graças a esta intervenção, o equipamento poderá, segundo o autarca,
“ser um local de reinvenção”.
“O museu pode, a cada instante, ser um local de criação permanente, se nos deixarmos tocar pelo exemplo de determinação dos barcelenses de há 85 anos e
pelo exemplo criativo dos nossos mestres oleiros”, salientou ainda Miguel Costa
Gomes, no discurso que preparou para a efeméride, perante uma sala cheia de
barcelenses.
O autarca fez uma visita guiada ao requalificado e enriquecido espaço, acompanhado por Isabel Silva, representante da Direção Regional de Cultura do Norte,
e pôde ver, ao pormenor, o acervo que dota o Museu de Olaria de uma dimensão
cultural notável.
O Museu de Olaria presta uma justa homenagem aos artesãos que inscreveram o
seu nome na história da cultura de Barcelos.

MIGUEL COSTA GOMES

“TIVEMOS DE LUTAR
CONTRA MUITAS
ADVERSIDADES”
O Município de Barcelos enfrentou inúmeras adversidades, tendo em vista a materialização deste projeto. Depois de adjudicada a obra, a empresa abriu falência, pelo
que o executivo de Miguel Costa Gomes
fez um “grande esforço” para alcançar a
rescisão do contrato, o que permitiu agilizar o processo de requalificação do Museu
da Olaria. A autarquia pretendia reabrir
as portas do espaço há um ano, mas “foi
travada por processos burocráticos, bem
como pela Lei dos Compromissos, que
traz dificuldades enormes, em termos de
financiamento”, segundo sublinhou Miguel
Costa Gomes. “Gostaríamos de ser mais
práticos, mais rápidos, mais objetivos. Mas
tivemos de enfrentar a complexidade de
um processo burocrático. Não foi possível inaugurar esta obra mais cedo, porque
tivemos de lutar contra muitas adversidades. No entanto, com o empenho de todos,
conseguimos devolver o museu aos barcelenses”, explicou o presidente da Câmara
de Barcelos.
O Município deliberou lançar um concurso público para execução da empreitada
de remodelação e valorização do espaço,
sendo que os trabalhos arrancaram a 26
de fevereiro de 2010, com prazo previsto
de 12 meses. No entanto, a insolvência da
empresa levou à rescisão de contrato e
houve necessidade de um novo concurso.
Os trabalhos foram retomados em outubro
de 2012 e ficaram agora concluídos, em
resultado de um investimento de 1,3 milhões de euros.
BOLETIM . SETEMBRO ' 13
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MUSEU DE OLARIA

CÂMARA JÁ INICIOU PROCESSO JUNTO DA DIREÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

MUSEU PODE GANHAR
DIMENSÃO NACIONAL
O processo de certificação do Museu de Olaria está em curso, o que poderá conferir-lhe uma
dimensão nacional. E não faltam fundamentos para que este espaço se transforme no Museu
Nacional de Olaria, o que prestigiaria a cidade e, acima de tudo, faria justiça a um local de
grande riqueza.
Portugal não tem ainda um museu de olaria com dimensão nacional, apesar da forte tradição
portuguesa nesta arte. Barcelos é uma cidade pioneira, na definição de políticas de preservação da olaria e da cerâmica. Por outro lado, reuniu um espólio de valor único, não apenas
de artesãos locais, mas de outras regiões do país e de países que trespassam as fronteiras
europeias.
Para a Câmara Municipal de Barcelos, será um orgulho ver encerrado este capítulo de certificação, que representaria mais uma justa homenagem ao trabalho realizado pelos oleiros
locais e pelas pessoas que se empenharam em reunir o acervo que se exibe no museu agora
inaugurado.
O Museu de Olaria é o resultado de um processo de décadas. Começou por chamar-se “Museu
de Cerâmica Regional”, inaugurado a 4 de maio de 1963, depois de, em 1949, a Câmara ter
dado os primeiros passos para a criação de um espaço, ao dedicar uma sala subterrânea no
Paço dos Condes de Barcelos para a olaria local. Na origem da criação de um espólio, esteve a
coleção do etnógrafo Sellés Pais, doada ao Município em 1953.
Ao longo dos anos, esse espólio foi sendo enriquecido, até que, em 1982, verificando-se que
a sala subterrânea do Paço dos Condes não dispunha de condições necessárias, o Município
barcelense decidiu transferir o museu para a Casa dos Mendanhas, onde se situa atualmente.
E a 29 de julho de 1995 foi inaugurado o Museu de Olaria, que enfrenta agora outro desafio
na sua história: tornar-se o Museu Nacional de Olaria. As novas instalações são um trunfo a
apresentar, tendo em vista esse desígnio.
HORÁRIO
DE TERÇA A SEXTA-FEIRA: DAS 10H00 ÀS 18H00
SÁBADO E DOMINGO: DAS 10H00 ÀS 12H30 E DAS 14H00 ÀS 17H30

ENCERRAMENTO
ÀS SEGUNDAS-FEIRAS, NO DIA 1 DE JANEIRO, NA SEXTA-FEIRA SANTA, DOMINGO DE PÁSCOA,
15 DE AGOSTO, 24 E 25 DE DEZEMBRO.
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MUSEU DE OLARIA

SALA DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE
COM GALO COMO FIGURA CENTRAL
O Galo de Barcelos é figura central nesta sala
do Museu de Olaria, ou não se tratasse de um
símbolo nacional, do figurado barcelense mais
vendido em todo o mundo. É um autêntico ícone
da cultura portuguesa, identitário do concelho
de Barcelos. A sua presença seria obrigatória
neste museu.

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO PERMITIU AUMENTAR ÁREA DE EXPOSIÇÕES

NOVAS SALAS E VALÊNCIAS
A intervenção feita na Casa dos Mendanhas serviu para adequar o espaço a uma crescente procura de público e a novas atividades pedagógicas. O projeto teve em consideração a infraestrutura já existente, de grande valor histórico e patrimonial, e o novo
espaço que foi criado. Os projetistas optaram por demolir parte do piso da antiga capela,
restituindo ao arco a sua verdadeira grandeza.
No rés-do-chão do edifício, o átrio mantém o seu cariz original, funcionando como receção aos visitantes e como ligação a diferentes salas do museu: salas de documentação,
de acolhimento, zona administrativa, gabinete de restauro, loja e cafetaria, com uma esplanada que se estende para o jardim.
A antiga capela de S. Sebastião – restaurada, para funcionar como sala de exposições
temporárias – fica também perto do átrio, a partir do qual se acede aos pisos superiores,
através da sua escadaria de granito.
E de degrau em degrau chega-se à sala nascente da Casa dos Mendanhas, onde funcionará mais uma zona de exposição permanente, com acesso a outra área de exposições
e a um novo corpo construído. O auditório, designado como “sala multimédia”, mereceu
também obras de remodelação, tornando-se mais informal e polivalente.
O novo corpo constitui o segundo e terceiro pisos do museu, onde se localizam salas de
exposições permanentes, gabinetes administrativos e espaços para arrumos, bem como
outras valências que servem o público e os funcionários.
O Museu de Olaria está também dotado de um espaço de reservas, de um centro de
documentação, de um serviço educativo e para animação, bem como de uma sala de
restauro.
Após esta intervenção, conta com um aumento de 570 metros quadrados, graças ao
novo corpo criado e à conversão em espaço fechado do pátio, o que permitiu acrescentar
330 metros quadrados de área para exposição.

“O REAL E O IMAGINÁRIO:
MEMÓRIA E IDENTIDADE DO FIGURADO”
O Museu de Olaria apresenta a exposição “O
Real e o Imaginário: Memória e Identidade do
Figurado de Barcelos”, com peças produzidas
exclusivamente à mão, por artesãos barristas,
que remonta a meados do século XVI.
Em exibição, na sala de exposição temporária,
estão brinquedos ingénuos e figuras maliciosas, mas também arte de dimensão simbólica,
de dimensão bipolar, entre o divino e o demoníaco, entre o profano e o sagrado.

MOSTRA DESAMOR, DE ALBERTO VIEIRA,
INAUGURADA
Na sala de exposições temporárias que a capela
da Casa dos Mendanhas acolhe, foi também inaugurada a mostra desAMOR, de Alberto Vieira.
A exposição representa uma oportunidade única
para observar o talento escultor, que tem recebido diversas distinções nas últimas décadas.
A exposição de Alberto Vieira estará patente ao
público até 2 de março de 2014.
BOLETIM . SETEMBRO ' 13
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DELIBERAÇÕES
Reunião
dede
Câmara
de de
26 de
de 2013
Reunião
Câmara
26 julho
de julho
de 2013
1. Comparticipação na aquisição dos manuais escolares obrigatórios para os alunos do 1.º Ciclo das escolas do
ensino básico do concelho de Barcelos, para o ano letivo 2013/2014, cujo valor global é de 180.000,00€.
2. Perdão de dívida no valor de 183,96€, referente a refeições escolares de uma aluna que pertence a um agregado familiar em situação económica débil – ano letivo 2012/2013.
3. Cedência de instalações. Associação de Pais de Remelhe – utilização das instalações da EB1/JI de Remelhe,
no dia 24 de Julho para uma reunião da Associação e entre 6 de Julho e 2 de Agosto para o desenvolvimento da
Componente de Apoio à Família; Comissão Concelhia do Bloco de Esquerda – utilização das instalações da EB1
de Remelhe, no dia 13 de Julho, para realizar uma conferência/ debate sobre agricultura; Gil Vicente, Futebol
Clube – utilização das instalações da EB1 de Fraião no dia 21 de Julho.
4. Acordos de colaboração entre o Município de Barcelos e os Grupos de Teatro do Concelho – Retificação da
deliberação de 18/11/2011.
5. Atribuição de subsídio, no valor de 250,00€, ao Agrupamento de Escolas Braga Oeste para apoio a actividade.

35. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€ à Freguesia de Alvito S. Pedro, para pagamento da 1ª fase
das obras de reconstrução e adaptação do edifício destinado a capela mortuária e instalações das associações
locais.
36. Atribuição de um subsídio no valor de 21.364,72€ à Freguesia de Arcozelo, para pagamento do auto Nº 12 – 2
da empreitada de “Ampliação da Sede de Junta”.
37. Atribuição de um subsídio no valor de 42.902,44€ à Freguesia de Barqueiros, para pagamento do auto nº 5
da obra de “Construção da Sede de Junta”.
38. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ à Freguesia de Creixomil, como colaboração na aquisição
de uma viatura de 9 lugares para apoio às necessidades da freguesia.
39. Atribuição de um subsídio no valor de 35.000,00€ à Freguesia de Cristelo, para pagamento da 3ª fase das
obras de “arranjo urbanístico do terreiro de Nossa Senhora do Rosário”.
40. Atribuição de um subsídio no valor de 50.000,00€ à Freguesia de Cristelo, para aquisição do terreno necessário ao alargamento do cemitério.
41. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€ à Freguesia de Faria, para pagamento da 2ª fase das obras
de “Pavimentação da Rua de Fim de Vila”.

6. Atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00€ à Sociedade Instrução e Recreio Aldreense.

42. Atribuição de um subsídio no valor de 19.141,74€ à Freguesia de Faria, para pagamento do auto nº 2 – 3ª fase
da obra de “Alargamento do C.M. 1115”.

7. Atribuição de subsídio – Associação «A Nossa História». Revogação da Proposta N.º 17 da Reunião Ordinária
de 22.03.13.

43. Atribuição de um subsídio no valor de 19.218,65€ à Freguesia de Faria, para pagamento do auto nº 3 – 3ª fase
da empreitada de “Alargamento do C.M. 1115”.

8. Protocolo de colaboração com a “Vamos a Isso – Associação de Desporto e Cultura”, que tem como objetivo a
realização de actividades teatrais no concelho.

44. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ à Freguesia de Galegos S. Martinho, para a obra de construção de muro de vedação e casas de banho públicas na parcela de terreno contígua ao cemitério, correspondente
a 50% do custo dos trabalhos, ficando a parte restante para apreciação em deliberação posterior.

9. Atribuição de um subsídio no valor de 7.500,00€ à Cruz vermelha Portuguesa – Núcleo de Aldreu, para comparticipar nos encargos com a remodelação da frota automóvel da Instituição.
10. Atribuição de um subsídio no valor de 4.860,00€ à Banda Musical de Oliveira, no âmbito do protocolo celebrado entre a ATAHCA, a Banda Musical de Oliveira e a Câmara Municipal de Barcelos, correspondente ao período
entre abril e dezembro de 2013.
11. Doação de peças ao Museu de Olaria do Município de Barcelos: 1 fragmento de talha, doado por Cláudio
Roberto Laranjeira Brochado; 102 peças de figurado e louça de Barcelos, doadas por José Alberto Ventura Reis.
12. Alteração ao Regulamento para o Apoio à Habitação a Estratos Sociais Desfavorecidos do Concelho de Barcelos. – Novo artigo: “Na determinação do rendimento per capita, será deduzido 20% ao rendimento bruto do agregado familiar quando existam pessoas portadoras de deficiência com uma incapacidade igual ou superior a 60%”.
13. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ ao Agrupamento de Escuteiros de Silveiros, com vista à
organização do “XII Arraial do Cruzeiro”.
14. Atribuição de um subsídio no valor de 1.300,00€ ao Agrupamento de Escuteiros da Lama como colaboração
na Intrarail, que pretendem realizar por algumas cidades do país.
15. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ à Casa do Povo de Alvito, relativo à 1ª fase das obras de
remodelação do edifício.
16. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ à Delegação de Macieira de Rates da Cruz Vermelha Portuguesa, como colaboração na aquisição de uma viatura de 9 lugares adaptada para pessoas de mobilidade
reduzida.

45. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ à Freguesia de Moure, para pagamento da 4ª fase da obra
de “Alargamento e construção de muros de suporte no caminho do Senhor D’ Agonia”.
46. Atribuição de um subsídio no valor de 35.000,00€ à Freguesia de Moure, para pagamento da 1ª fase da
empreitada de “Alargamento do Cemitério”.
47. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00€ à Freguesia de Pedra Furada, para pagamento da 1ª fase
das obras de “Requalificação das bermas da E.N. 306, nomeadamente a conduta de águas e a construção de
passeios para peões.
48. Atribuição de um subsídio no valor de 31.483,17€ à Freguesia de Pereira, para pagamento da 2ª e última
fase das obras de “Pavimentação do caminho que liga a Freguesia de Pereira ao Convento de Vilar de Frades”.
49. Atribuição de um subsídio no valor de 4.920,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Silva,
para a construção de acessibilidades e arranjos exteriores ao parque infantil e geriátrico da EB1 da Silva e apoio
à unidade de autismo.
50. Atribuição de um subsídio no valor de 11.800,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Silva,
para aquisição do equipamento para o parque infantil e geriátrico da EB 1 da Silva e apoio à unidade de autismo.
51. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ à Freguesia de Tregosa, para pagamento da 1ª fase das
obras de pavimentação da Rua Monte da Bela e da Rua das Agras.
52. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00€ à Freguesia de Várzea, para pagamento da 1ª fase das obras
de pavimentação da Rua dos Fornos.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 250,00€ à Associação Cultural e Desportiva Alcaides de Faria, como
comparticipação na iniciativa “ III Passeio de Motorizadas e Motos Antigas 2013”.

53. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ à Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho, para pagamento da 1ª fase das obras de “Pavimentação da Rua do Gestido e da Rua Nova do Barral”.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, nesta 1ª fase, à Associação Desportiva de Carvalhal, com
vista à construção de novos balneários no campo de futebol.

54. Atribuição de um subsídio no valor de 25.559,01€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Vilar
de Figos, para pagamento da 2ª fase das obras de pavimentação da Rua da Ribeira e Rua do Carvalhal.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ ao Grupo Futebol Clube da Pousa, como comparticipação
nas obras de reparação nos balneários e melhoramento da iluminação das instalações.

55. Atribuição de um subsídio, no valor de 4.600,00€, à Torgo – Associação de Apoio às Artes, como colaboração
na organização do Festival “Arredas Folk Fest”, relativo aos anos de 2012 e 2013.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 7.587,47€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ao Núcleo Desportivo
“Os Andorinhas”, como colaboração na realização da 1ª fase das obras de melhoramento da sua sede.

56. Concessão de apoio logístico e material ao CASP – Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa, no ajardinamento da parte interior e exterior do edifício incluindo o fornecimento de arbustos e outros materiais.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 9.968,24€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, aos Leões da Serra
Futebol Clube, para a pavimentação dos acessos aos balneários do campo desportivo.

57. Retirada da Minuta.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€ à Paróquia de Santa Lucrécia de Aguiar para a realização
das obras de restauro da capela, bem como a cedência de apoio técnico e material para a “Requalificação do
Polidesportivo da Paróquia”.
23. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de Airó, relativo à 1ª fase das
obras de conservação da Igreja paroquial, devido a infiltrações de água na cobertura e parede sul, bem como a
degradação dos altares e do tecto.
24. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de São Salvador de Campo,
como colaboração nas obras de reparação na residência paroquial, nomeadamente a substituição das portadas.
25. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de São Tiago do Couto, como
colaboração para a conclusão das obras de recuperação e adaptação do edifício da antiga residência paroquial
destinado a atividades da comunidade.
26. Atribuição de um subsídio no valor de 7.000,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial do Divino Salvador de Cristelo,
para as obras de conservação da parte exterior do edifício da Casa/Residência Paroquial, indispensável no apoio
a atividades da Paróquia.
27. Concessão de apoio técnico à Fábrica da Igreja Paroquial do Divino Salvador de Cristelo, relativo a algumas
intervenções e benfeitorias na Igreja Paroquial.
28. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de São Martinho de Manhente, relativo à 1ª fase das obras de restauro da Igreja e Salão Paroquial que se encontra bastante danificada devido
a infiltrações de água, nomeadamente o teto e o soalho da Capela Mor.
29. Atribuição de um subsídio no valor de 7.500,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de Fins do Tamel,
como comparticipação nas obras de substituição do telhado da Igreja Paroquial.
30. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro de Vila Frescaínha,
correspondente à 1ª fase das obras de pavimentação da área envolvente do novo centro paroquial.
31. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00€ à Freguesia de Abade de Neiva, para pagamento da 2ª fase
da obra de “Pavimentação da Rua das Batistas”.
32. Atribuição de um subsídio no valor de 16.500,00€ à Freguesia de Aborim, para pagamento da 1ª fase das
obras de construção dos sanitários públicos junto à Igreja Matriz da freguesia e que servem de apoio ao cemitério
paroquial.
33. Atribuição de um subsídio no valor de 14.826,50€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de
Alheira, para pagamento das obras de construção de uma rampa de acesso ao cemitério.
34. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€ à Freguesia de Alvelos, para pagamento da 3ª fase das
obras de “Recuperação do Edifício Visconde de Azevedo Ferreira – Sede de Junta”.
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58. Contrato de Desenvolvimento Desportivo com o Palme Futebol Clube, que inclui uma comparticipação financeira até ao montante de 6.000,00€, com vista a permitir que o mesmo possa desenvolver as acções e iniciativas
constantes do seu programa de desenvolvimento desportivo.
59. Adenda ao Contrato de Desenvolvimento Desportivo celebrado com o Basquete Clube de Barcelos, com uma
comparticipação por parte do Município no montante de 3.000,00€, em face dos custos acrescidos decorrentes
dos bons resultados alcançados, nomeadamente o 7º lugar da fase regular do campeonato da Liga de Basquetebol. Na reunião da Câmara Municipal realizada em 22.02.2013 foi aprovado o Contrato de Desenvolvimento
Desportivo entre o Município e o Basquete Clube de Barcelos, que previa já uma comparticipação no valor de
60.000,00€.
60. Contrato de Desenvolvimento Desportivo com Amigos Por Natureza – Associação de Actividades ao Ar Livre
de Vila Seca, que inclui uma comparticipação por parte do Município no valor de 1.500,00€.
61. Apoio ao arrendamento habitacional – aprovação de três processos.
62. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de utilização de infraestruturas rodoviárias utilizando a tecnologia Via Verde”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro
(Orçamento de Estado 2013). Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da
Lei n.º 8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA).
63. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de recolha e tratamento
ou eliminação de águas residuais com hidrocarbonetos até 5m3”. Pedido de Parecer Prévio. Artigo 75.º da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA).
64. Ratificação da decisão de contratação da aquisição de serviços de manutenção de elevadores para o Centro
de Interpretação do Galo e da Cidade de Barcelos. Pedido de parecer prévio. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012,
de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais.
65. Concurso Público n.º 1/2013, para a “Aquisição de serviços de fornecimento de refeições nos estabelecimentos do 1.º CEB do concelho de Barcelos para o ano letivo 2013/2014” – Ratificação da aprovação do relatório
final e minuta do contrato.
66. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de “prestação de serviços de continuidade de utilização do software PRIMAVERA”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).
67. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de recolha e tratamento de resíduos do Grupo IV
- Hospitalares. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de
autorização para assunção de compromissos plurianuais.
68. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de Publicidade Institucional
(Ação Informativa e Publicitária). Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado
2013). Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais.

69. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços na área funcional do Cemitério Municipal”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido
de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA).
70. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza do mercado Municipal. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de autorização
para assunção de compromissos plurianuais.
71. Ratificação da decisão de contratação da “Aquisição de Serviços de apoio e vigilância no âmbito do Festival
Milhões de Festa 2013”. Pedido de parecer prévio. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).
72. Sistema Multimunicipal de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos – “Resulima, Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos, S.A.” – Privatização da participação detida pelo Estado, através da Empresa Geral de Fomento, S.A. (EGF), no capital social da “Resulima”.
a) Autorizar o Presidente da Câmara Municipal a promover por todos os meios legais, nomeadamente acções
judiciais, oposição ao processo de privatização da empresa “Resulima”;
b) Apelar aos Municípios accionistas da empresa “Resulima” para que manifestem a sua oposição à privatização
da mesma;
c) Aprovar a pretensão dos Municípios accionistas da empresa “Resulima” de adquirirem, total ou parcialmente,
participação do Estado no capital social da mesma e assim garantirem que o serviço público de recolha e tratamento de resíduos sólidos no sistema multimunicipal em causa é gerido por uma empresa pública de capital
total ou maioritariamente público;
d) Autorizar o Presidente da Câmara Municipal de Barcelos a diligenciar junto da Sr.ª Ministra da Agricultura, do
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, pelo envio a este Município de cópia de todos os estudos
desenvolvidos no âmbito do processo de privatização do sector dos resíduos sólidos;
e) Submeter à discussão e votação da Assembleia Municipal a presente proposta.
73. Ratificação de despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: cedência de uma
bandeira do Município – Freguesia de Cossourado.
74. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: autorização para participação de uma técnica do Município numa “Formação Inicial para Manipuladores de Alimentos”; cedência do
Auditório Municipal e isenção de taxas – Barcelos Sénior, Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de
Formação Permanente; cedência do Auditório da Câmara Municipal – Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho;
oferta de uma publicação publicação “A Lenda do Galo” – Rotary Clube de Benedita; cedência do Salão Nobre do
Município para recitais finais de canto e piano – Conservatório de Música de Barcelos.
75. Ratificação dos despachos do Vereador do Pelouro do Turismo e Ambiente, que aprovaram o seguinte: cedência de material promocional - 4 galos médios – Grupo Shalom – Centro Pastoral da Comunidade de Santo
António; ajardinamento da área envolvente à Igreja Paroquial – Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago de Carapeços.
76. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro dos Transportes e Equipamentos da Câmara Municipal que aprovou o seguinte: impressão de duas lonas para colocação em outdoor – “A Câmara Municipal
de Barcelos apoia o Gil Vicente F.C.”; cedência de uma viatura automóvel (ligeiro de passageiros) – transporte de técnicos e atletas da equipa de natação da EMD para participação no Campeonato Nacional de
Natação de Infantis; cedência de tenda para a realização de feirinha – Fibro - Associação Barcelense de
Fibromialgia e Doenças Crónicas; cedência de um camião para transportar um ringue para a II Gala da
G Protect – Liga Portuguesa Contra o Cancro – Unidade de Barcelos; cedência de instalações no Estádio
Cidade de Barcelos para a realização da Assembleia Geral – Associação de Futebol Popular de Barcelos;
cedência de doze grades para o evento “III Passeio de Motos e Motorizadas Antigas” – Associação Cultural
e Desportiva Alcaides de Faria.
77. Ratificação do despacho da Vereadora do Pelouro da Cultura, que aprovou o seguinte: cedência de 130 capas
e 130 lápis para oferecer aos participantes das Jornadas Pedagógicas - Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho.
Proposta Extra Minuta: Ratificação do protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos, a Associação
Humanitária de Salvação Pública Barcelinense e DST – Domingos da Silva Teixeira, SA.
Reunião
Câmara
28 junho
de dede
junho
Reunião
dede
Câmara
de de
28 de
2013de 2013
1. Atribuição de subsídio no valor de 100,00€ ao Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria – Projeto “Um livro
com Carinho” da Biblioteca Escolar de Manhente, que tem como principais objetivos a sensibilização para a
solidariedade e partilha, recolhendo livros para enviar para Timor.
2. Ratificação de protocolo de colaboração com a Associação Espaços Jacobeus, com vista a dinamizar e a fomentar a relação dos barcelenses com o Santiago de Compostela, através da iniciativa “Barcelos a Caminho de
Santiago”.
3. Atribuição de um subsídio no valor de 1.584,00 €, para comparticipar nas despesas de transporte de jovens
com necessidade de cuidados especiais, entre a APACI e a Unidade de Ensino Especial de Vila Frescaínha S. Pedro.
4. Atribuição de subsídio no valor de 2.160,00€ (referente aos anos de 2012 e 2013), ao Centro Social da Silva,
para pagamento à tarefeira que presta apoio a alunos com necessidades educativas especiais.
5. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e o Clube de Tiro da Fervença, com vista à realização
European Handgun Championship IPSC 2013, no Complexo de Tiro da Fervença, em Gilmonde, de 4 a 14 de
setembro.
6. Ratificação do protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos, a Federação de Patinagem de Portugal e a Associação de Patinagem do Minho, tendo em vista estabelecer os termos e condições da realização
no concelho de Barcelos, nos dias 22 e 23 de junho de 2013, da Final Four da Taça de Portugal Masculina, em
Hóquei em Patins.
7. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação de Patinagem
do Minho, tendo em vista estabelecer os termos e condições da realização no concelho de Barcelos, no dia 30 de
junho de 2013, às 16h00, no Pavilhão Municipal de Barcelos, da “Festa de Homenagem ao Árbitro Internacional
Rego Lamela”.
8. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Mamede de Arcozelo tendo em vista estabelecer os termos e condições da realização no concelho de
Barcelos, no dia 1 de julho de 2013, do Torneio/Campeonato nacional de futsal para padres, denominado por
“VIII Clericus Cup, 2013”.

15. Atribuição de subsídio no valor de 14.500,00€ à associação Leões da Serra Futebol Clube, como comparticipação nas obras do recinto de jogos.
16. Atribuição de subsídio no valor de 23.386,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ao MARCA - Movimento
Associativo de Recreio, Cultura e Arte, como comparticipação na colocação de um sistema de rega no campo
de jogos.
17. Atribuição de subsídio no valor de 9.710,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à associação Juventude
Cultural e Recreativa de Perelhal, como comparticipação nas obras de colocação de cimento no piso da parte
frontal da sede e à colocação de uma cobertura.
18. Atribuição de um subsídio no valor de 22.501,15€, com IVA incluído, à Freguesia de Oliveira, para pagamento
das obras de construção de sanitários no cemitério.
19. Atribuição de um subsídio no valor de 54.690,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Rio
Covo Sta Eugénia, relativo à 1ª fase das obras de “Drenagem de águas pluviais e residuais e pavimentação em
betuminoso, na Rua José Gomes Alves”.
20. Atribuição de um subsídio no valor de 24.290,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Vilar
de Figos, para pagamento da pavimentação da 2ª fase do “Arranjo Urbanístico do Largo Pedro Gomes Simões”.
21. Atribuição de um subsídio no valor de 17.138,08€, à Freguesia de Várzea, para execução da construção de
conduta de águas pluviais na Rua do Montinho.
22. Atribuição de um subsídio no valor de 53.800,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de
Quintiães, para construção da capela mortuária.
23. Atribuição de um subsídio no valor de 830,79€, à Freguesia de Tamel S. Pedro Fins, para pagamento ao recepcionista/hospitaleiro do Albergue de Peregrinos –Casa da Recoleta.
24. Atribuição de um subsídio no valor de 21.295,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Galegos S. Martinho, para pavimentação e construção de muro de vedação, numa extensão de 100 metros, sendo
um aditamento à obra da Rua Cândido Durães e parte da Rua do Barreiro.
25. Atribuição de um subsídio no valor de 31.144,30€, à Freguesia de Feitos, para a 1ª fase – movimentação de
terras e estrutura, referente à obra de construção da casa mortuária e sanitários públicos.
26. Atribuição de um subsídio no valor de 31.672,28€, à Freguesia de Barcelinhos, para pagamento das obras de
reparação e beneficiação da escola EB1 de S. Brás.
27. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€, à Freguesia de Barcelinhos, para pagamento das obras de
criação de uma zona de lazer, parque de merendas, zona reservada de estacionamento e uma ecovia – “Parque
Natural Souto dos Burros”.
28. Atribuição de um subsídio no valor de 24.631,22€, com IVA incluído, à Freguesia de Arcozelo, para pagamento
do auto nº 17 da empreitada de “Ampliação da Sede de Junta”.
29. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€, à Freguesia de Aldreu, referente à 1ª fase da obra de
“Arranjo urbanístico do espaço público envolvente ao adro da Igreja”.
30. Feira Semanal – realização no feriado, dia 15 de agosto de 2013.
31. Ratificação dos protocolos celebrados com as seguintes instituições, com vista a acolher jovens estagiários:
Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria – 3 alunos - Curso Profissional Técnico de Design de Equipamentos;
Modatex – Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios – Acção Técnico
de Marketing; Escola Profissional Profitecla – 4 alunos - Técnico de Secretariado; Associação Intercultural Amigos
da Mobilidade – 2 alunos – Programa Leonardo Da Vinci; Joana Cláudia Carvalho Faria – Estágio profissional –
Mestrado em Arquitectura.
32. Recrutamento e seleção de pessoal dirigente. Revogação da deliberação de 8 de janeiro de 2013 e deliberação para dar conhecimento ao Sr. Provedor de Justiça.
33. Recrutamento e seleção de pessoal dirigente, sendo exigido como requisito habilitacional a titularidade de
uma licenciatura, e como métodos de seleção a avaliação curricular e a entrevista profissional de selecção pública.
34. Minuta da adenda ao contrato da empreitada “Requalificação da Avenida João Duarte e Avenida D. Nuno
Álvares Pereira” – em cumprimento da notificação do Tribunal de Contas, no âmbito do processo de fiscalização
prévia do contrato da empreitada “Requalificação da Avenida João Duarte e Avenida D. Nuno Álvares Pereira”,
que sugere ao Município celebrar uma adenda ao referido contrato de modo a incluir as referências temporais
das deliberações da Câmara que aprovaram a acta do júri relativo aos erros e omissões, à adjudicação da empreitada e à aprovação da minuta do contrato.
35. Empreitada de “Requalificação da Av.ª João Duarte e Av.ª D. Nuno Álvares Pereira” – Fiscalização prévia do
Tribunal de Contas – Ratificação das decisões do Presidente da Câmara Municipal que aprovaram a acta do júri
do procedimento que se pronunciou acerca dos erros e omissões apresentados pelos interessados e a minuta
do contrato de empreitada.
36. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a informação prestada pela DOPM
e autorizou a celebração de um contrato adicional nos termos da informação prestada pela DOPM, relativamente
aos trabalhos de suprimento de erros e omissões, referentes ao projeto do Centro Escolar de Gilmonde, que só
foram detetados no decorrer da execução da obra, que se cifram em 27.159,93€, acrescidos de IVA à taxa legal
em vigor, correspondendo ao Município a responsabilidade de 50% do pagamento.
37. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou o pedido de prorrogação formulado pela adjudicatária da empreitada “Centro Escolar de Arcozelo”, sob condição de não ser solicitada ao Município qualquer compensação/indemnização por conta da prorrogação do prazo e sem prejuízo da possibilidade de
aplicação de penalidades contratuais caso a obra não esteja rececionada provisoriamente até ao dia 31/8/2013.
38. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal 24.06.13, que aprovou a informação da DOPM e
a conta final da empreitada “Recuperação, Ampliação e Valorização do Museu da Olaria de Barcelos – 2”.
39. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara Municipal que aprovou o Relatório Preliminar da
avaliação das propostas dos concorrentes ao concurso público para a aquisição de serviços de fornecimento de
refeições nos estabelecimentos do 1º CEB do concelho de Barcelos para o ano letivo 2013/2014”.

9. Apoio logístico à artesã Júlia Cota para participar na Feira Internacional de Artesanato, em Lisboa, entre os
dias 5 e 15 de julho de 2013.

40. Pedido de parecer prévio para a renovação do “contrato de prestação de serviços de limpeza do Edifício dos
Paços do Concelho ”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).

10. Atribuição de um subsídio no valor de 13.000,00 € ao Círculo Católico de Operários de Barcelos como colaboração nas despesas com a organização da Concentração de Tocadores de Concertinas que se realizou em Barcelos
nos dias 1 e 2 de junho de 2013.

41. Aquisição de serviços de transportes escolares para o ano letivo 2012/2013 - Aprovação da minuta adicional
ao contrato.

11. Concessão de apoio técnico, logístico e a atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00 € ao Grupo Alcaides
de Faria – Associação de Pesquisa e de Investigação Histórica e Arqueológica, sediado na freguesia de Faria,
para, em parceria com a Junta de Freguesia, erigir um Monumento aos Alcaides de Faria, num espaço público e
central da freguesia, evocando o paradigma de “Homens de Dever e de Honra” e à “Terra de Faria” – terra-mãe
da nacionalidade.
12. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial Divino Salvador da Lama, como
comparticipação na homenagem ao Padre Armando Guimarães, que comemora 50 anos de vida sacerdotal na
freguesia, no próximo dia 25 de agosto.
13. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00€ à Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, como comparticipação nas obras de restauro na residência paroquial.
14. Atribuição de subsídio no valor de 8.500,00€ à Paróquia do Divino Salvador de Campo, como comparticipação
nas obras de substituição do telhado do salão paroquial.

42. Ratificação dos despachos do Senhor Vice-Presidente da Câmara, que aprovou o seguinte: cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Associação Zoom; oferta de 20 livros “A Lenda das Cruzes” a uma comitiva de
professores polacos e a inspectores da educação; autorização para que uma técnica do Município, Nutricionista,
possa colaborar numa acção de formação para manipuladores de alimentos – Unidade de Saúde Pública – Barcelinhos; cedência do Auditório Municipal – Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados – Conferência no dia
06.06.13; cedência do Salão Nobre no dia 5 de Julho de 2013 – Barcelos Sénior; cedência do Auditório Municipal
– ACIB; cedência do Salão Nobre – Associação Zoom; cedência do Auditório da CMB – Grupo Desportivo e Cult.
Trabalhadores do Município; aquisição de outdoor (Geocaching dos Direitos da Criança) – Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens de Barcelos.
43. Ratificação dos despachos do Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência de material promocional – 5 galos – Grupo Folclórico São Lourenço de Alvelos; cedência de material promocional – 50 galos – Faroma Lda; cedência de material promocional – 10 galos médios – Comissão de
Festas de S. Bento da Várzea; cedência de material promocional – 5 galos médios – Grupo Folclórico de Tregosa;
cedência de material promocional – 10 galos médios; cedência de material promocional – 6 galos – Centro Social
de Aguiar; cedência de sanitários para as festas de S. João – Centro Social e Paroquial de Fragoso.
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44. Ratificação do despacho do Sr. Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovaram o
seguinte: cedência de 20 grades – Comissão de Festas de Vila Fresc. S. Pedro; cedência de 30 grades – Associação Cultural e Recreativa de Roriz; cedência de 10 grades – Junta de Freguesia de Paradela; cedência
de 80 grades – Município de Terras de Bouro; fornecimento de 4 taças – Torneio Escolar de Futebol de
5 – Agrupamentos CUP; recursos orçamentais para colocação de outdoor “Faz-te Gilista – Roadshow” – Gil
Vicente Futebol Clube; cedência de carrinha de 9 lugares – Associação Desportiva e Cultural de Manhente;
cedência de carrinha de 9 lugares – Voleibol Clube de Barcelos.
Extra-Minuta: Alteração ao Plano Diretor Municipal de Barcelos.
Reunião
Câmara
extraordinária
dede31maio
de maio
de 2013
Reunião
dede
Câmara
extraordinária
de 31
de 2013
1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, às seguintes situações:
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 1 aluno – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
Alunos do ensino pré-escolar: 1 aluno – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Cedência de instalações: Associação de Pais de Rio Covo Santa Eugénia – utilização das instalações da EB1/JI
de Rio Covo Santa Eugénia, para a realização de aulas de judo; Associação de Pais de Fraião – Tamel S. Veríssimo
– utilização das instalações no dia 15 de junho.
3. Regulamento da 8ª Mostra do Associativismo Juvenil, que se realiza nos dias 16 a 21 de julho, em Barcelos, no
âmbito da Festa da Juventude.
4. Concessão da gestão do Parque Municipal à Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos,
E.E.M., no período compreendido entre 19 de julho e 22 de agosto de 2013, no âmbito da realização da
XXXI Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos que decorrerá de 2 a 18 de agosto de 2013.
5. Apoio técnico ao condomínio do Bloco C – Quinta do Aparício, com vista à execução de obras de reparação e
requalificação do prédio: elaboração de um levantamento das obras que será necessário executar e dos materiais
a aplicar ou substituir; caderno de encargos que permita ao condomínio solicitar às empresas do ramo orçamentos para a execução das obras; isenção de taxas e fiscalização das obras.
6. Atribuição de um subsídio no valor de 7.939,40 €, à Freguesia de Várzea, para pagamento dos trabalhos de
alargamento da Rua do Fraz, junto à poça de consortes.
7. Atribuição de um subsídio no valor de 9.341,25 €, à Freguesia de Várzea, para a execução dos seguintes trabalhos: construção de passeio na Rua do Pinheiro/EM 561; pavimentação da Travessa do Pinheiro Manso; pavimentação da Travessa de Bouçós.
8. Atribuição de um subsídio no valor de 10.754,62 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Várzea, para a reconstrução de pontão na Travessa do Regato.
9. Atribuição de um subsídio no valor de 8.560,68 €, à Freguesia de Martim, para pagamento do aluguer dos
monoblocos na EB1 de Martim que servem de cantina para as crianças, relativamente ao ano de 2012.
10. Atribuição de um subsídio no valor de 20.782,65 €, à Freguesia de Martim, para pagamento da pavimentação
de um caminho no lugar de Riquinha.
11. Atribuição de um subsídio no valor de 38.706,40 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Durrães, para o arranjo urbanístico do Largo da Igreja, respetivamente, acesso ao cemitério e electrificação.
12. Atribuição de um subsídio no valor de 28.810,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de
Moure, para execução da 1ª fase das obras de drenagem de águas pluviais e passeios na Rua de Soleiros.
13. Atribuição de um subsídio no valor de 35.000,00 € à Freguesia de Moure, para a execução da 2ª fase das obras
de construção de muros para o alargamento do caminho do Senhor D´Agonia à Rua do Pinheiro.
14. Atribuição de um subsídio no valor de 75.000,00 €, à Freguesia de Alvito S. Pedro, para a aquisição de um
imóvel destinado à instalação de equipamentos de apoio às entidades sediadas na freguesia e instalações da
futura casa mortuária.
15. Atribuição de um subsídio no valor de 30.613,17 €, à Freguesia de Arcozelo, para pagamento do auto nº 2
relativo à empreitada de “Ampliação da Sede de Junta”.
16. Atribuição de um subsídio no valor global de 37.451,32 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia
de Vila Frescaínha S. Pedro, para pagamento dos autos nºs 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 da empreitada de “Remodelação da Sede de Junta”.
17. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de
Milhazes, para pagamento da 1ª fase das obras de pavimentação das Ruas de Barreiros, Cruz de Pedra e Cruzes.

32. Desafetação de parcela do domínio público municipal para o domínio privado do Município, para posterior
doação à Junta de Freguesia de Pousa.
33. Ratificação do protocolo entre o Município de Barcelos e a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos para a edição da obra “Apontamentos para a História de Barcelos”, de António Miguel da Costa Almeida Ferraz, constante
de manuscritos originais, em onze volumes, que, atualmente, são propriedade e estão na posse do terceiro outorgante, seu sobrinho-neto, e cujos direitos da publicação foram por este cedidos à Santa Casa da Misericórdia
de Barcelos.
34. Protocolo entre a Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave (ATAHCA) e o
Município de Barcelos, com vista à organização das Jornadas Ibéricas “Património e Desenvolvimento Local”.
35. Nomeação dos representantes do Município de Barcelos no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Vila Cova.
36. Nomeação dos representantes do Município de Barcelos no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas
Alcaides de Faria.
37. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a “Barcul – Sociedade de Comunicação e Cultura,
S.A.” que estabelece os direitos e obrigações das partes na edição e publicação de fascículos em suporte de
papel, integralmente a cores e em número variável de páginas, sobre cada uma das freguesias de Barcelos, com
enfoque nos seus domínios político, social, económico e cultural, e, finda a publicação dos fascículos, a sua compilação e publicação em formato de livro. O Município co-edita e comparticipa financeiramente na elaboração e
publicação dos primeiros 25 fascículos.
38. Regulamento das «Marchas Populares de Barcelos 2013», que se realizam no dia 22 de junho.
39. Ratificação de protocolos de colaboração para a realização de estágios, com vista a acolher jovens das seguintes instituições: Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – Curso Turismo; Agrupamento de Escolas Braga Oeste
– Curso de Jardinagem e Espaços Verdes; Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria – Curso Profissional Técnico
de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos; Agrupamento de Escolas de Barcelos - Curso Profissional
Técnico de Apoio à Infância.
40. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de limpeza do leito do rio
Cávado”, pelo valor contratual estimado de 146.000,00€, acrescido de IVA. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de
31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).
41. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de reparação da viatura
n.º 52 A, marca Volvo, matrícula 40-71-OZ”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento
de Estado 2013).
42. Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais – “Fornecimento contínuo de lubrificantes e produtos afins”. – Artigo 6º da Lei nº8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA).
43. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de reparação das viaturas
n.ºs 19 A, 54 A e 55 A, matrículas 77-AT-54, 14-74-PM e 43-95-VO, respetivamente”. Artigo 75.º da Lei n.º 66B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).
44. Ajuste Direto n.º 25/2013, para a “Aquisição de serviços de Transportes Escolares para o ano letivo
2013/2014”, no valor estimado de 1.458.982,47€. Aprovação do projeto de decisão e minutas dos contratos.
45. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de utilização de plataforma
eletrónica de contratação pública.” Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado
2013). Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais – Artigo 6º da Lei n.º 8/2012.
46. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de viagens para as bandas
participantes no Festival Milhões de Festa 2013”, pelo valor contratual estimado de 18.500,00€ - artigo 75.º da
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).
47. Ratificação o despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a informação prestada pela
D.O.P.M. e a prorrogação do prazo de execução da empreitada de “Recuperação, ampliação e valorização do
Museu de Olaria de Barcelos -2”, até 14/06/2013.
48. Comparticipação financeira relativa à estadia das crianças e monitor no Centro Comunitário de Desenvolvimento Social de Braga – Colónia de Férias de Apúlia.
49. Apoio ao arrendamento habitacional – comparticipação no pagamento da renda a oito agregados familiares.
50. Apoio à habitação social – subsídios a dez agregados familiares.
51. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de
Gilmonde, para pagamento da 1ª fase das obras de requalificação da rede viária.

52. Ratificação dos despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência do Auditório da Biblioteca Municipal.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 39.299,50 €, à Freguesia de Alvelos, para pagamento da 2ª fase das
obras de “Recuperação do Edifício Visconde de Azevedo Ferreira”.

53. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara, que aprovou o seguinte: cedência do Auditório
Municipal – Associação AVC; cedência do Auditório Municipal – Associação Comercial e Industrial de Barcelos;
cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 10.701,60 €, à Freguesia de Roriz, para pagamento das obras de alargamento de um caminho no Lugar de Leiroinha.
21. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Galegos S. Martinho, para pagamento da 4ª e última fase das obras de “Alargamento e Requalificação do Cemitério”.
22. Atribuição de um subsídio no valor de 5.772,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Galegos
S. Martinho, para pagamento das obras de construção de passeios e muro de vedação na Rua Cândido Durães.
23. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Vilar
de Figos, para a 1ª fase das obras de pavimentação das Ruas da Ribeira e do Carvalhal.
24. Atribuição de um subsídio no valor de 25.455,83 €, à Freguesia de Fornelos, para pagamento da factura nº 16
(auto nº 17) relativa à empreitada de “Construção da Sede de Junta”.
25. Atribuição de um subsídio no valor de 40.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de
Galegos Sta Maria, para pagamento da 2ª fase das obras de “Alargamento do Cemitério”.

54. Ratificação dos despachos do Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovaram o
seguinte: cedência de material promocional – 6 galos – Grupo Folclórico S. Lourenço de Alvelos; cedência de
material promocional – 150 give-aways “Encontro dos Ex-Combatentes do Ultramar”; cedência de material promocional – 300 give-aways – Congresso com laureados Nobel; cedência de arbustos – Centro Humanitário da
Cruz Vermelha de Macieira de Rates; cedência de 16 galos médios – Grupo Folclórico Barcelinhos – “Festival do
Rio 2013”; cedência de material promocional – Nucaminho; cedência de 100 give-aways, 12 galos e fitas para
crachás – Motor Clube de Barcelos.
55. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte:
aquisição de 1.000 garrafas de água de 33 cl – Encontro Municipal de Barcelos e Encontro Regional de Braga de
Gira-Volei; cedência de uma viatura de 9 lugares para apoio ao 4º passeio pedestre – Comissão Organizadora
– Balugães.
56. Ratificação do despacho da Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte:
cedência de publicações e material promocional – Dia de Santiago.

26. Atribuição de um subsídio no valor de 23.500,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de
Remelhe, para pagamento da 3ª e última fase das obras na Rua dos Cerqueiros.
27. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de
Cossourado, para pagamento da 1ª fase da obra de “Pavimentação dos caminhos do Lugar de Navió e ligação a
Poiares”.
28. Atribuição de um subsídio no valor de 20.500,00 €, à Freguesia de Aborim, para pagamento da aquisição de
um imóvel destinado a Sede de Junta.
29. Atribuição de um subsídio à Freguesia de Silva no valor correspondente ao IVA à taxa legal em vigor, dos
valores deliberados nas reuniões da Câmara Municipal realizadas em 07.09.2012, 30.11.2012 e 08.03.2013, para
a empreitada de “Alargamento do Cemitério”.
30. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 €, à Fábrica da Igreja Paroquial de Cristelo, como colaboração
na execução da pavimentação do terreno envolvente às salas de catequese, que se encontra em terra batida.
31. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial de Roriz, como colaboração
na realização das obras de restauro e recuperação da Igreja Paroquial, nomeadamente ao nível de toda a talha
em seis altares de estilo barroco nacional, do período rocaille (século XVIII), um púlpito, a recuperação do teto
interior da “capela-mor”, bem como a construção de raiz de um novo altar, de forma a acolher duas “imagens de
roca” abandonadas noutro local.
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Para mais informações, consulte www.cm-barcelos.pt

