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1000 VOZES CANTARAM  
EM UNÍSSONO NAS MARGENS 
DO CÁVADO 

ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL MANUELINO
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UM CONCELHO 
A UMA SÓ VOZ!
     
Barcelos voltou a mostrar como é, de forma 
decisiva e genuína, um concelho unido e con-
victo nas causas que abraça. Se ainda alguma 
dúvida houvesse, os recentes exemplos con-
sagram o orgulho que os barcelenses têm na 
sua terra e na sua história.
Ao desafio que o Município lançou a todas as 
associações do concelho para que se associas-
sem, a uma só voz, às comemorações de en-
cerramento dos 500 anos do Foral Manuelino, 
a resposta foi simplesmente colossal, digna de 
um registo no Guiness. A frente ribeirinha rece-
beu 1000 vozes a cantar em uníssono o Hino de 
Barcelos e outros tantos se juntaram a aplau-
dir e desfrutar de um espetáculo único e arre-
batador. Foi um ano de ações que procuraram 
evocar os momentos mais marcantes do nosso 
passado e que, de uma forma ou de outra, dei-
xaram marcas na nossa existência, no legado 
que vamos deixar aos vindouros.
Transversal aos tempos tem-se revelado o nosso 
artesanato. Acabada de encerrar mais uma Mos-
tra de Artesanato e Cerâmica, feita a avaliação 
das mais de duas semanas de exposição ao públi-
co, é tempo de fazer o balanço aos barcelenses.
Apesar dos dias complicados que a economia 
local vive, os artesãos este ano não só se man-
tiveram em número como aumentaram. Só de 
Barcelos tivemos mais de 80 que mostraram o 
melhor da sua arte ao concelho e ao mundo. Os 
mestres reconhecidos e consagrados estive-
ram lado a lado com os jovens artistas, dando-
-nos o sinal que o nosso património, o que nos 
distingue e nos torna únicos, está longe de ficar 
em risco. Os nossos artesãos mostraram não 
só aos milhares que visitaram o certame como 
aos milhões que os viram nos programas televi-
sivos de maiores audiências, a sua genialidade. 
É um orgulho ter estes embaixadores do conce-
lho a defender a nossa cultura.
E, este ano, voltamos a homenageá-los na Gala 
da Mostra do Artesanato numa cerimónia que 
premiou os que mais se distinguiram.

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

EDITORIAL

E à 33.ª edição, Barcelos voltou a receber aquela que é uma das mais 
relevantes mostras de artesanato e cerâmica do país, um evento promo-
vido pela Câmara Municipal e que “consolida o concelho, a cada ano que 
passa, como capital berço do artesanato de cariz popular, reconhecido 
além-fronteiras”, como adianta o edil barcelense. Entre os dias 31 de julho 
e 16 de agosto, o Parque da Cidade foi o ponto de encontro de mestres 
artesãos que, pelas suas mãos, materializam décadas de engenho e sa-
bedoria dos seus antepassados, em verdadeiras peças de arte. Mas esta 
edição foi também o mote para a divulgação do melhor que se tem feito 
ao nível das jovens promessas do artesanato e da cerâmica. Para Miguel 
Costa Gomes “é este sangue novo que tem projetado e divulgado esta 
nobre arte popular, de vertente mais vanguardista, a novos públicos igual-
mente abrangentes”. 
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MOSTRA DE ARTESANATO 
E CERÂMICA JUNTOU  
MESTRES CONSAGRADOS  
COM NOVOS VALORES
IDENTIDADE CULTURAL E ETNOLÓGICA 
DE BARCELOS CONTINUA VIVA
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MOSTRA DE ARTESANATO E CERÂMICA  

Nesta Mostra de Artesanato e Cerâmica de 
Barcelos estiveram representados 130 arte-
sãos, mais de 80 do concelho, num total de 
140 espaços espalhados pelas várias áreas do 
Parque da Cidade. Paralelamente, decorreu um 
vasto programa cultural de dinamização do re-
cinto, com atuações dos grupos folclóricos de 
Barcelos e grupos internacionais que participa-
ram no “Festival do Rio”. 
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Todos os anos, a Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos continua 
a ser um espaço de referência de promoção e de defesa do Artesanato e 
dos artesãos, afirmando Barcelos no panorama cultural nacional e até inter-
nacional. A forte afluência do público, com a cidade a receber milhares de 
visitantes, turistas e locais é disto exemplo. O cruzamento harmonioso da 
gastronomia com os vinhos e a música popular à qual se junta o folclore na-
cional e internacional, em mais de 40 espetáculos, fazem desta Mostra um 
verdadeiro evento que une o concelho e as suas gentes. Logo nos dias de 
abertura, a 1 de agosto, o grupo Jáfumega chamou milhares de entusiastas 
que, pela primeira vez ou a recordar, cantaram alto e a bom som os clássicos 
desta banda que continua a cativar multidões. Pelo palco principal da Mos-
tra passaram ainda propostas musicais ecléticas como os Diabo na Cruz, 

AS CORES E OS SONS DA MOSTRA  
DE ARTESANATO E CERÂMICA
AS CORES E OS SONS DA MOSTRA  
DE ARTESANATO E CERÂMICA

ou as dos barcelenses Joana Fernandes, Carlos 
Soutelo, In Fusão, Lasso, entre outros. 
No dia 12 de agosto, os visitantes da Mostra de 
Artesanato e Cerâmica de Barcelos apreciaram 
uma das expressões máximas da cultura popular, 
com a recriação da Desfolhada Minhota, numa 
eira improvisada no palco principal, onde se cum-
priu a tradição de desfolhar o milho pelo Grupo 
Folclórico S. Martinho de Courel. Neste dia, foi 
apresentado o filme “Folclore, as cores da nossa 
identidade”, um trabalho promovido pelo Muni-
cípio de Barcelos, e já ao fim da noite, o Grupo 

 MOSTRA DE ARTESANATO E CERÂMICA



    BOLETIM  .  AGOSTO ' 15    » 5

MOSTRA DE ARTESANATO E CERÂMICA  

Folclórico da Ucha realizou, também no Palco Principal, a Malhada do Milho. 
“A desfolhada minhota e a malhada do milho são das cenas rurais mais 
apreciadas, uma prática que acentua a rusticidade e a ancestralidade, 
pautada pela alegria, pelos cânticos e pelo entusiasmo dos participantes”, 
afirmou a vereadora da cultura, Elisa Braga.
A gastronomia acabou por ser também o prato forte nesta Mostra. Na 
praça da alimentação, as tasquinhas apresentaram, durante todo o tempo 
do certame, um variado cardápio de propostas de degustação a todos os 
visitantes, com destaque para os pratos tradicionais.

GALA DO ARTESANATO

O ponto alto da Mostra de Artesanato e Ce-
râmica culminou com a Gala do Artesanato 
no dia 15 de agosto, com a atribuição dos 
prémios nas categorias Inovação, Revela-
ção e Carreira e distinção nas artes e ofícios 
de Bordados, Tecelagem, Olaria, Figurado, 
Madeira e derivados, Ferro e derivados e 
Miniaturas. Foi o momento de distinguir os 
artesãos e o Artesanato e homenagear esta 
nobre tradição que faz de Barcelos a cida-
de rainha do artesanato. Quanto às distin-
ções, a categoria Figurado de Barcelos foi 
para João Ferreira; a categoria Bordados e 
Tecelagem para Inês Ferreira; a categoria 
Miniaturas foi atribuída a Laurinda Pias; a 
categoria Madeiras, Metais, Ferro e Deriva-
dos coube a Manuel Cordeiro; e a categoria 
Olaria foi para Inês Machado. Quanto ao 
Prémio Revelação foi para Telmo Macedo; o 
Prémio Inovação foi atribuído a Luís Cardo-
so (Lukas); e o Prémio Carreira foi, este ano, 
para Fernando Morgado (na foto acima).
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A noite de 7 de agosto de 2015 dificilmente 
sairá da memória dos milhares de barcelenses 
que acorreram ao convite da Câmara Munici-
pal de Barcelos para presenciar um espetácu-
lo memorável e nunca antes visto no concelho. 
No âmbito das Comemorações dos 500 anos 
do Foral Novo de Barcelos, mil vozes melodio-
sas cantaram em uníssono um reportório va-
riado composto por cânticos populares. Uma 
celebração ímpar em homenagem à atribuição 
do foral a Barcelos. O momento mágico da 
noite acabou por ser a interpretação do hino 
a Barcelos, intitulado “a saudação a Barcelos” 
cantado pelos 52 grupos corais, acompanha-
dos pela Banda Musical de Oliveira. Nas pa-
lavras do presidente da Câmara Municipal de 
Barcelos foi um espetáculo “digno do Guiness”, 
numa revisitação “digna do nosso passado”. 
Ao longo de seis meses, as Comemorações 
da atribuição do “Foral Manuelino” ou “Fo-
ral Novo” resultaram num vasto leque de 
iniciativas como conferências, exposições, 
recriações históricas, música, literatura e ati-
vidades performativas. 
Este concerto evocativo “demonstra a vonta-
de, o crer, o carinho e o amor que os barcelen-
ses têm pelo seu concelho”, sublinhou Miguel 
Costa Gomes. De referir que após o desafio 
lançado em janeiro, as associações respon-
deram de forma massiva, num concerto que 
reuniu não 500, mas 1000 vozes! 
“As Comemorações dos 500 anos do Foral 
Novo de Barcelos foram uma oportunidade 

1000 VOZES CANTARAM EM UNÍSSONO  
NAS MARGENS DO CÁVADO

 500 ANOS DO FORAL MANUELINO

ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL MANUELINO

para colocar em evidência este período importante da história bar-
celense, pela exploração das componentes históricas, patrimoniais, 
culturais e pedagógicas do documento e da época na qual ele foi pro-
duzido e pela possibilidade de reflexão sobre a Cidadania e o Munici-
palismo na atualidade”, rematou Elisa Braga, cujo pelouro orientou as 
comemorações dos 500 anos do Foral.
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Reunião ordinária do Executivo de 27 de março de 2015

1. Atribuição de apoio para refeição escolar a alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 3 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 6 Alunos – Escalão 2 (B) - 
comparticipação em 50% refeição; e a alunos do ensino pré-escolar: 1 Alunos 
– Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro que autorizou a 
aquisição de 50 unidades do Cd dos draft park e que se destinam a oferta. 
3. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
4. Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 
Casa do Povo de Alvito S. Pedro. 
5. Atividades de Animação e Apoio à Família para o ano letivo 2014/2015: 
alteração da listagem inicial de alunos inscritos.
6. Protocolo entre a Câmara Municipal de Barcelos e a Universidade do Porto 
para a realização da Universidade Júnior 2015. 
7. Atribuição de subsídio para pagamento a tarefeira no valor de 3.200,00€ à 
Associação de Pais e do jardim de infância de Fragoso.
8. Comparticipação do pagamento do passe escolar para jovem que frequen-
ta a Associação Recovery.
9. Nomeação de um representante do Município de Barcelos no Conselho 
Eco-escolas da EB1/JI de Aldão.
10. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Co-
mercial e Industrial de Barcelos tendo em vista a promoção e realização de um 
programa cultural e de animação, denominado “Animação de Páscoa”.
11. Atribuição de subsídio no valor de 9.642,00 € à Junta de Freguesia de 
Alvelos, tendo em vista à criação de um parque infantil na Escola EB1/JI. 
12. Atribuição de um subsídio no valor de 24.300,00 € à Freguesia de Balu-
gães para proceder a obras repavimentação da Rua 25 de Abril.
13. Atribuição de um subsídio no valor de 7.100,00 € à Freguesia de Car-
valhas para proceder a obras de pavimentação e construção de passeios na 
Rua Central.
14. Atribuição de um subsídio no valor de 13.576,50,00 € à Freguesia de 
Lama para proceder a obras de alargamento e pavimentação da Rua de Pia-
dela e Rua de Outeiral.
15. Atribuição de um subsídio no valor de 6.000,00 € à União de Freguesias 
de Sequeade e Bastuço (S. João e Sto Estêvão) para proceder à execução de 
um muro de suporte na Avenida de Sequeade. 
16. Atribuição de um subsídio no valor de 12.460,00 € à União de Freguesias 
de Sequeade e Bastuço (S. João e Sto Estêvão) para proceder à pavimentação 
da Travessa dos Moinhos.
17. Atribuição de um subsídio no valor de 17.500,00€ à União de Freguesias 
de Areias de Vilar e Encourados para proceder às obras de “Melhoramento 
Exterior da Capela N. S. Socorro”.
18. Atribuição de subsídio no valor de 24.300,00€ à Freguesia de Panque 
para proceder à obra de “Pavimentação do caminho dos Agraços”. 
19. Atribuição de subsídio no valor de 20.352,41 € à Freguesia de Martim 
para proceder à pavimentação, alargamento e construção de muros de supor-
te na Travessa e Rua do Souto. 
20. Atribuição de subsídio no valor de 19.476,00 € à União de Freguesias de 
Carreira e Fonte Coberta para proceder à requalificação da Rua de Pinaulvau 
(Fonte Coberta).
21. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Fábrica da Igreja de S. 
Tiago de Cambeses para proceder à construção do Centro Paroquial. 
22. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial 
de Areias S. Vicente para proceder à substituição do telhado da Igreja Paroquial. 
23. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € ao Instituto Autodidacta de 
Estudos Superiores do Minho para proceder a atividades. 
24. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 € ao Centro Ciclista de 
Barcelos para aquisição de uma viatura de 9 lugares.
25. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € à Associação Social, Cultu-
ral e Recreativa de Chorente para obras na pista de autocross.
26. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Associação Cultural de Monte 
de Fralães para cumprir com os compromissos com os “Cursos de Música de Fralães”.
27. Atribuição de subsídio no valor de 300,00 € à Rimas e Compassos – As-
sociação Coral para participar num concerto em Coimbra. 
28. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Associação Cultural e Des-
portiva de Carapeços para proceder a obras de remodelação no campo de futebol. 
29. Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00 € à Delegação de Barcelos 
da Ordem dos Advogados para participar num torneio europeu para advoga-
dos – EUROLAWYERS 2015. 
30. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € ao Centro Social e Paro-
quial de Gilmonde para proceder a obras de reparação e melhoramento nas 
instalações que estiveram ao serviço da Escola Primária. 
31. Ratificação da autorização de encargos plurianuais assumidos respeitan-
tes ao período de outubro de 2014 a março do corrente ano, quanto a Progra-
mas do Centro de Emprego.
32. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de 
serviços de consultoria no âmbito dos fundos comunitários e de programas 
privados de apoio ao desenvolvimento sócio-económico das regiões”. 
33. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de 
serviços de um técnico na área de Turismo. 
34. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de ser-
viços de artista/cantor que vai atuar no âmbito da Festa das Cruzes de 2015. 
35. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
serviços para atuação de um grupo de musica que vai atuar no âmbito da Fes-
ta das Cruzes de 2015. 
36. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de servi-
ços de espetáculos de fogo de artificio no âmbito da Festa das Cruzes de 2015. 
37. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
serviços de iluminação e ornamentação das ruas, no âmbito da Festa das 
Cruzes de 2015.
38. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de prestação de ser-
viços nas modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros. 
39. Pedido de declaração de utilidade pública da Associação Cultural e Re-
creativa de Roriz.
40. Nomeação dos Liquidatários da Empresa Municipal de Desportos de Bar-
celos, E.E.M. - Em Liquidação.
41. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com uma comparti-
cipação financeira por parte do Município no valor de 10.000,00€ ao Futebol 
Clube de Roriz.
42. Ratificação do Protocolo de Colaboração para a realização de estágios.
43. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que 
aprovaram o seguinte: - Disponibilização de uma peça de artesanato (uma mi-
nhota) – Representação do Município de Barcelos no Funchal; - Disponibilização 
de 4 galos médios – Promoção “Galo Assado” –Programa de TV no Porto Canal; 
- Disponibilização de 50 livros de cada uma das rotas do artesanato e 50 livros 
de “Bordados de Crivo” – Projecto Minho In; - Disponibilização de 7 publicações 
do Município para oferta ao Município da Ilha de S. Vicente – Cabo Verde; - Dispo-
nibilização de 2 livros “Caminhos de Santiago” e 1 minhota – Promoção turística 
do município; - Cedência de um espaço nas instalações da EB 1º de Maio à Junta 
de Freguesia de Arcozelo para montagem do arco para participação na Festa das 
Cruzes; - Cedência do Pavilhão Municipal – Associação de Estudantes do IPCA; 
- Cedência de espaço público para a realização de um “Corteja Bíblico” – Arcipres-
tado de Barcelos; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – CCDRN - Co-
missão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte;
44. Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram o 
seguinte: - Cedência de uma viatura e meios humanos para dar apoio nos pre-
parativos e finalização da Procissão da Invenção da Santa Cruz – Comissão 
da Procissão das Cruzes; - Colocação de uma Tribuna no âmbito do Cortejo 

Académico – Associação de Estudantes do IPCA; - Cedência de apoio técnico 
para remodelação de algumas árvores no parque desportivo – Juventude Cul-
tural e Recreativa de Perelhal.
45. Ratificação de despacho do Vereador Carlos Brito que aprovou o seguin-
te: - Disponibilização de 6 bancas para feirinha de Páscoa – Associação de 
Pais e Encarregados de Educação de Barqueiros. 
46. Ratificação de Ofertas aos vencedores do concurso Pequenos Grandes 
Poetas 2014/2015.
47. Ratificação de despachos da Vereadora Maria Elisa Braga que aprovaram 
o seguinte: - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos Protocolos de Cola-
boração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as 
atividades que pretendem desenvolver: - Escola Secundária de Barcelinhos – 
Grupo Folclórico de Barcelinhos; - Santa Casa da Misericórdia de Barcelos – “A 
Capoeira-Companhia de Teatro de Barcelos”; - Santa Casa da Misericórdia de 
Barcelos – Banda Musical de Oliveira; - Fábrica da Igreja Paroquial de S. Paio de 
Midões – Grupo Folclórico de Barcelinhos e Grupo Folclórico de Tregosa.

Reunião ordinária do executivo de 10 de Abril de 2015 

1. Atribuição de apoio para refeição escolar a alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 1 Aluno – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 2 Alunos – Escalão 2 (B) 
- comparticipação em 50% refeição e alunos do ensino pré-escolar: 1 Aluno – 
Escalão 1 (A) – refeição gratuita. 
2. Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Fragoso no valor de 
1.500,00€ para apoio a atividades extracurriculares.
3. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Bar-
celos e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.
4. Pequenos almoços – Celebração de Acordo de Colaboração entre o Municí-
pio de Barcelos e a União de Freguesias de Carreira e Fonte Coberta e a União 
das Freguesias de Silveiros e Rio Covo Santa Eulália.
5. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ ao Grupo de Acção So-
cial Cristã  para realização de actividades de natureza social, cultural, educati-
va, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município. 
6. Protocolo de Colaboração com a DGESTE para o fornecimento de refeições.
7. Regulamento do Concurso Pequenos Grandes Poetas.
8. Acordo de Colaboração entre Município de Barcelos e Burgo Divertido - As-
sociação e Eventos para a realização da edição de 2015 do evento “Barcelos, 
Cidade Medieval”.
9. Acordo de Cooperação entre o Município de Barcelos e Associações do 
Concelho: - Centro Cultural de Barcelos (Banda Plástica); - ACAB - Associação 
Cantoral e Atonal de Barcelos (Coro de Câmara de Barcelos).
10. Regulamento do ”Projeto Moda Barcelos 2015”.
11. Regulamento do “Projeto Artístico 2015”.
12. Ajuste Direto n.º 53/2015 - Aquisição de Serviços de Transporte Esco-
lar para o ano letivo de 2015/2016 - Autorização da despesa e abertura do 
procedimento - Aprovação das peças do procedimento. Pedido de autorização 
para assunção dos encargos/compromissos plurianuais
13. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
serviços de poda de 40 árvores de médio porte, localizadas no centro urbano. 
14. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de fornecimento 
de refeições em cantinas escolares do concelho de Barcelos. Pedido de Auto-
rização para assunção de encargos/compromissos plurianuais.
15. Pedido de parecer prévio para a celebração do contrato de “aquisição de 
serviços para produção do Espetáculo dos Xutos & Pontapés no âmbito da 
Festa das Cruzes 2015”.
16. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
serviços para “Manutenção de relvados de campos desportivos - 2015”. 
17. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de 
serviços de recolha de canídeos e utilização de canil”. 
18. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de 
serviços de Printing & Finishing da faturação dos Resíduos Sólidos”.
19. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de prestação de ser-
viços nas modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros. 
20. Prorrogação do prazo para a homologação da lista de classificação final 
dos procedimentos concursais.
21. Alteração ao Mapa de Pessoal previsto para 2015.
22. Reorganização dos Serviços Municipais do Município de Barcelos.
23. Ratificação do Protocolo de Colaboração para a realização de estágios: 
- Escola Secundária de Barcelinhos – Curso Profissional de Informática de 
Gestão – 5 alunos.
24. Acordos de Cooperação entre o Município de Barcelos e os Ranchos/Grupos 
Folclóricos não Federados do Concelho para realização de espetáculos de Folclo-
re, no concelho de Barcelos, no período compreendido entre janeiro e dezembro 
de 2015: - Grupo Folclórico Juvenil de Galegos Sta Maria; - Rancho Folclórico de 
Sta Eulália de Oliveira; - Grupo Folclórico de S. Lourenço de Alvelos; - Associação 
Etnográfica Santa Maria de Gilmonde; - Grupo de Danças e Cantares de Aldreu.
25. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 € à Delegação Distrital 
de Braga da ANAFRE para aquisição de equipamento. 
26. Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – 
Basquete Clube de Barcelos.
27. Atribuição de um subsídio no valor de 1.250,00 € e oferta de 60 unidades 
de “Give Aways” aos Veteranos do Gil Vicente Futebol Clube para a realização 
do “VIII Torneio de Futebol de Veteranos”. 
28. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00 € à Freguesia de Adães 
para proceder à realização de obras de alargamento, pavimentação e constru-
ção de muros nas ruas de Regadas, dos Balcões e da Vitorinha. 
29. Atribuição de um subsídio no valor de 10.300,00 € à Freguesia de Criste-
lo para proceder à pavimentação da Travessa das Passages. 
30. Atribuição de um subsídio no valor de 9.349,20 € à União de Freguesias 
de Areias de Vilar e Encourados para o pavimento e a colocação de cobertura 
numa parte do recreio da EB1 de Areias de Vilar. 
31. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00 € à União de Freguesias 
de Vila Cova e Feitos para proceder à realização de obras de pavimentação 
das Ruas da Ponte Velha e Souto da Ponte, em Vila Cova.
32. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ e a impressão de 100 
cartazes A3 ao Agrupamento de Escuteiros S. Romão de Milhazes para a co-
memoração do 40º Aniversário.
33. Atribuição de um subsídio no valor de 500,00 € à Associação Marujos de 
Barcelos para organização do convívio anual. 
34. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 € ao Centro Desportivo 
e Cultural de Viatodos para proceder à conclusão das obras de “Reparação e 
reabilitação das instalações desportivas”. 
35. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que 
aprovaram o seguinte: - Rectificação do ponto 2. da Proposta Nº 43 da minuta 
da reunião da CMB realizada em 13.03.15 que passa a ter a seguinte redacção: 
“Aquisição de 200 CD’s à Banda Musical de Oliveira; - Representante da turma 
– curso Design Gáfico do IPCA – Cedência de uma garagem no Estádio Cidade 
de Barcelos; - Representante da turma – curso Informática Médica – Cedência 
de uma garagem no Estádio Cidade de Barcelos; - Representante da turma – 
curso Gestão de Actividades Turísticas – Cedência de uma garagem no Estádio 
Cidade de Barcelos; - Representante da turma – curso de Finanças – Cedência 
de uma garagem no Estádio Cidade de Barcelos; - APACI – Teatro Gil Vicente; 
- AMES – Associação para a Mudança Empreendedora e Solidária – Cedência 
do Auditório da Casa da Juventude; - Associação Cultural e Recreativa de Roriz 
– Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal; - 155 give-aways – Oferta aos 
Conferencistas – Promoção da cidade (Registo 18.677/15); - APAC - Cedência 
do Auditório da Biblioteca Municipal; - ACOBAR - Cedência de um espaço no 
Estádio Cidade de Barcelos; - Escola Básica de António Fogaça - Cedência do 
Auditório da Câmara Municipal.
36. Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovou seguin-
te: - Cedência de grades – Associação Cultural e Desportiva Alcaides de Faria.
37. Ratificação de Despachos da Vereadora Armandina Saleiro que aprovou o se-
guinte: - 200 give-aways, para oferta aos alunos e professores estrangeiros que 
foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho no dia 26 de Março de 2015.
38. Ratificação de despachos da Vereadora Maria Elisa Braga que aprovaram 

o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos Protocolos de 
Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram 
para as actividades que pretendem desenvolver: - Freguesia da Silva – Coral 
Magistroi; - Freguesia de Cambeses – Coral Magistroi; - Escola secundária de 
Barcelos – Grupo Folclórico de Barcelinhos; - Freguesia de Pereira – Grupo 
Folclórico S. Martinho de Courel; - Grupo de Jovens Sementes (Vila Fresc. S. 
Martinho) - - Grupo de Teatro Experimental de Feitos; - Freguesia da Lama – 
Coro de Câmara de Barcelos. 2 – Disponibilização de material promocional: - 7 
galos médios e 200 give-aways – Inauguração “Casa da Azenha”.

Reunião extraordinária do executivo de 20 de abril de 2015 

1. Prestação de Contas do Exercício Económico de 2014.
2. Atualização do Inventário do Património Municipal.
3. 2ª Revisão ao Orçamento e Opções do Plano do Ano de 2015.
4. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Freguesia de Barqueiros 
para realizar as obras de “Pavimentação da Rua Poços do Linho”.
5. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial 
de Sta Eulália de Oliveira para proceder a obras de restauro e renovação da 
Igreja Paroquial. 
6. Reconhecimento de Interesse Público Municipal da Igreja e das partes compo-
nentes do futuro núcleo museológico da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.

Reunião ordinária do executivo de 24 de abril de 2015 

1. Atribuição de apoio para refeição escolar a alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 5 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 1 Aluno – Escalão 2 (B) - 
comparticipação em 50% refeição; e a alunos do ensino pré-escolar: 3 Aluno 
– Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Transporte em ambulância entre Arcozelo e o Hospital de Braga de um mu-
nícipe que necessita de tratamentos.
3. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
4. Apoio ao Arrendamento Habitacional. 
5. Cedência de material à Sociedade Columbófila do Souto a título definitivo, de 
quatro mesas e cinco cadeiras escolares que a Câmara Municipal dispõe para abate. 
6. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de prestação de servi-
ços nas modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros. Ar-
tigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
7. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social de Ar-
cozelo – Projeto Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP).
8. Comparticipação financeira no valor de 8.000,00€ à União de Freguesias 
de Areias de Vilar e Encourados para dinamizar um conjunto de atividades vo-
cacionadas para a infância e que visam simultaneamente o apoio às famílias. 
9. Cedência do auditório da Biblioteca Municipal à Associação Barcelos Sénior.
10. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição 
de serviços de um perito qualificado no âmbito da certificação energética, 
habilitado a elaborar projetos, emitir certificados energéticos, no âmbito do 
regulamento de desempenho energético de edifícios de comercio e serviços 
(RECS) para potências superiores a 25 KW, categoria PQ-II”.
11. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de servi-
ços para atuação da Orquestra de Norte no âmbito da Festa das Cruzes de 2015. 
12. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
serviços de colheita de amostras de água das Piscinas Municipais e análise 
laboratorial (bacteriológica e química).
13. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
bens e serviços para a manutenção e assistência técnica relativos aos equipa-
mentos instalados nas Piscinas Municipais.
14. Cedência de equipamento informático a título definitivo de equipamento 
informático anteriormente cedido a título temporario.
15. Concessão de apoio para participação no projeto Universidade Júnior. 
16. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que autorizou 
a utilização temporária das instalações da sala do prolongamento de horário 
do jardim de infância à Associação de Pais de Roriz.
17. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por 
tempo indeterminado.
18. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação 
AVC-Acidente Vascular Cerebral, tendo em vista os fins de utilidade pública 
prosseguidos pela Associação no ano de 2015.
19. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Associação Clube Moto 
Galos de Barcelos para o 18ª edição do Encontro Motard. 
20. Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00 € à Associação de Apoio aos 
Deficientes Visuais do Distrito de Braga para desenvolver trabalho junto dos 
seus associados. 
21. Atribuição de subsídio no valor de 2.000,00 € à Polícia de Segurança Pú-
blica – Comando Distrital de Braga que pretende realizar várias actividades de 
cariz lúdico-social, operacional e de representação.
22. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Associação Social, Cultural e 
Recreativa de Chorente para o desenvolvimento da iniciativa “Mais Anos, Mais Vida”. 
23. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Fábrica da Igreja Pa-
roquial de S. Veríssimo de Tamel relativo à pavimentação da zona envolvente 
à Igreja e cemitério
24. Atribuição de subsídio no valor de 40.000,00 €, à Freguesia de Balugães 
que está a proceder à consolidação de um talude na Rua 15 de Agosto. 
25. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 €, à Freguesia de Tamel S. 
Veríssimo que está a proceder a obras de requalificação na Rua do Cávado e 
na Rua do Futuro.
26. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 €, à Freguesia de Várzea 
para proceder à pavimentação da Rua da Devesa.
27. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à União de Freguesias 
de Durrães e Tregosa para proceder ao alargamento do cemitério (Durrães). 
28. Atribuição de subsídio para no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Reme-
lhe proceder ao alargamento e pavimentação da Rua de Quile e Rua da Gaiteira. 
29. Atribuição de subsídio no valor de 8.000,00 € à União de Freguesias de 
Quintiães e Aguiar para proceder à construção da Casa Mortuária. 
30. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Freguesia de Airó para 
proceder à construção de um muro na Rua de S. Jorge. 
31. Atribuição de subsídio no valor de 22.762,50 € à Freguesia de Perelhal para 
proceder às obras de drenagem de aguas pluviais e pavimentação da Rua 25 de Abril.
32. Atribuição de subsídio no valor de 10.743,84 € à Freguesia de Moure 
para proceder às obras de alargamento, construção de muros e execução de 
conduta de águas pluviais, bem como repavimentação, na Rua de Toural.
33. Atribuição de subsídio no valor de 9.000,00 € à Comunidade Cristã de 
Santo António para organizar como habitualmente as tradicionais festivida-
des de Santo António. 
34. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Associação Portuguesa 
de Paramiloidose para continuar a prestar este serviço aos doentes, com um 
mínimo de comodidade e segurança. 
35. Atribuição de subsídio no valor de 1.200,00 € ao Clube de Futebol “Os 
Ceramistas” para proceder a obras de vedação do parque desportivo. 
36. Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que au-
torizou a cedência de apoio técnico solicitado pela Junta de Freguesia de Roriz 
para a execução do projeto de recuperação do campo de futebol, balneários e 
instalações do “Futebol Clube de Roriz”.
37. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos para garantir a segurança das ins-
talações na construção do edifício do novo quartel. 
38. Relatório e Contas 2014 – Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.
39. Relatório e Contas 2015 – Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.
40. Revogação da deliberação que aprovou a celebração de contrato-progra-
ma de desenvolvimento desportivo entre o Município de Barcelos e a Associa-
ção Desportiva e Cultural de Tregosa.
41. Ratificação dos Protocolo de Colaboração para a realização de estágios.
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42. Ratificação de despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou 
o seguinte: - Cedência de espaço no pavilhão municipal (campo de ténis inte-
rior) para a realização de um jantar/convívio comemorativo do 41º Aniversário 
do 25 de Abril – Partido Socialista.
43. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que 
aprovaram o seguinte: - Disponibilização de duas minhotas médias – Delega-
ção de Barcelos da Ordem dos Advogados; - Disponibilização de 1 galo médio 
– promoção do município (Registo 23.076/15); - Cedência do Salão Nobre no 
dia 17 de Abril – Conservatório de Música de Barcelos; - Cedência do Auditó-
rio da Casa da Juventude – Partido Comunista Português; - Cedência de 200 
galos – Instituto Português de Oncologia do Porto.
44. Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram o 
seguinte: - Cedência de uma viatura – transporte de atletas para participarem 
num torneio em Coimbra; - Cedência de 20 grades – Associação de Pais do 
Jardim de Infância Barcelos 3; - Cedência de 5 grades – Associação Portu-
guesa Veteranos de Guerra; - Cedência de 12 grades e sinalização – Confraria 
Nossa Senhora da Saúde de Monte de Fralães.
45. Ratificação de Despachos da Vereadora Armandina Saleiro que aprovou 
o seguinte: - 7 Galos médios, para oferta aos professores estrangeiros que in-
tegram o projecto “The Voice Of Europeen Teachers” e que foram recebidos no 
Edifício dos Paços do Concelho no dia 10 de Abril de 2015; - 300 give-aways 
e 10 galos médios, para oferta aos alunos e professores estrangeiros que fo-
ram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho no dia 22 de Abril de 2015.

Reunião ordinária do executivo de 8 de maio de 2015 

1. Atribuição de apoio para refeição escolar a alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 2 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita. 
2. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Bar-
celos e as Associação Humanitárias de Bombeiros Voluntários do concelho.
3. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a “Hospitalagro – 
Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas e Pecuários”.
4. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
5. Atribuição de Bolsas de Estudo 2014/2015 relativamente à 2.ª fase.
6. Atribuição de subsídio no valor de 5704,80 € ao Agrupamento de Escolas 
Vale do Tamel, para comparticipar o pagamento das despesas do consumo do 
gás do Centro Escolar de Lijó.
7. Atribuição de subsídio no valor de 8.705,00€ à Associação de Pais do Cen-
tro Escolar António Fogaça, para comparticipar nas despesas do pagamento 
das tarefeiras. 
8. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a APACI.
9. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de ser-
viços de manutenção do software das Piscinas Municipais; Artigo 75.º, da Lei 
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
10. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de prestação de servi-
ços nas modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros. Ar-
tigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
11. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de prestação de 
serviços de limpeza do Edifício da Central de Camionagem. Artigo 75.º da Lei 
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
12. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de prestação de 
serviços de limpeza do Edifício da Casa do Rio. Artigo 75.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
13. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de prestação de 
serviços de limpeza do Edifício dos Paços do Concelho. Artigo 75.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
14. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de 
serviços de um técnico na área de Gestão Patrimonial. Artigo 75.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
15. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por 
tempo indeterminado.
16. Criação de Unidades Orgânicas Flexíveis da Câmara Municipal de Barce-
los. Regulamento Orgânico.
17. Doação de Terreno à Junta de Freguesia de Barqueiros. 
18. Atribuição de subsídio no valor de 20.352,00 € à Freguesia de Abade de 
Neiva para proceder às obras de requalificação do loteamento da Cachadinha. 
19. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Freguesia de Fragoso 
para proceder a obras de reabilitação da Rua Ribeira da Presa. 
20. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Lama para 
proceder às obras de beneficiação da Rua da Igreja, Rua da Fonte e Rua da Escola.
21. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Freguesia de Macieira de Ra-
tes para proceder às obras de pavimentação e beneficiação da Rua de Travassos. 
22. Atribuição de subsídio no valor de 21.190,13 € à Freguesia de Panque 
para proceder às obras de pavimentação da “Travessa de Quetome”. 
23. Atribuição de subsídio no valor de 19.980,00 € à Freguesia da Silva para pro-
ceder a obras de drenagem das águas pluviais e pavimentação da Rua da Boucinha. 
24. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à União de Freguesias 
de Quintiães e Aguiar para proceder às obras de alargamento da Rua de S. 
Jorge de Friôfe. 
25. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Fábrica da Igreja de 
Vilar de Figos para fazer face às despesas realizadas ao longo do ano no-
meadamente nas obras de conservação do seu património e na realização de 
diversas atividades culturais. 
26. Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo para divulgação e 
prática do desporto entre as camadas etárias mais jovens, nas modalidades 
não profissionais, no concelho de Barcelos: - Académico Futebol Clube de 
Martim; - Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos; 
- Associação AXB – Academia de Xadrez de Barcelos; - Associação Cultural e 
Recreativa de Roriz; - Associação de Jet Ski e Motonáutica de Barcelos; - As-
sociação de Patinagem do Minho; - Associação Desportiva e Cultural de Tre-
gosa; - Associação Recreativa e Cultural Águias de Alvelos; - Casa do Povo de 
Martim; - Centro Ciclista de Barcelos; - Clube Futebol “Os Ceramistas”; - Movi-
mento Associativo de Recreio Cultura e Arte; - Núcleo Desportivo “Os Andori-
nhas”; - Sociedade Columbófila do Souto; - União Desportiva de S. Veríssimo.
27. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de 
Barcelos e a Associação Desportiva de Carvalhal.
28. Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre 
o Município de Barcelos e o Santa Maria Futebol Clube. 
29. Protocolo entre a Agência para a Modernização Administrativa, I.P. e o 
Município de Barcelos, relativo ao Balcão do Empreendedor.
30. Acordo de Cooperação entre o Município de Barcelos e Associações Cul-
turais do Concelho a seguir mencionadas: - Grupo Folclórico da Casa do Povo 
de Martim; - Grupo Folclórico da Casa do Povo de Rio Covo Sta Eugénia; - As-
sociação Folclórica de S. Miguel da Carreira.
31. Fixação de preços para o Complexo das Piscinas Municipais.
32. Relatório de Gestão 2014 – Empresa Municipal de Educação e Cultura 
de Barcelos, E.E.M..
33. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que 
aprovaram o seguinte: - Cedência dos dois courts de ténis para os dias 1, 2 e 3 
de Maio no âmbito do “Torneio Festa das Cruzes”; - Cedência de um espaço no 
parque de estacionamento do Estádio Cidade de Barcelos para montagem do 
carro alegórico do curso de Engenharia de Sistemas Informáticos; - Cedência 
de um galo como promoção do município no Programa “O Preço Certo”.
34. Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram o 
seguinte: - Cedência de uma viatura para transporte de participante e apoian-
tes no Programa “O Preço Certo”. 
35. Ratificação de Despachos da Vereadora Armandina Saleiro que aprovou 
o seguinte: - Cedência de 6 Galos médios, 20 give aways e 2 livros “Caminho 
Português de Santiago à Escola Secundária Alcaides de Faria.
36. Ratificação de despachos da Vereadora Maria Elisa Braga que aprova-
ram o seguinte: - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos Protocolos de 
Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram 
para as atividades que pretendem desenvolver: - Grupo Coral Villa Gallegus 
– Banda Musical de Oliveira; - Basquete Clube de Barcelos – Banda Plástica; 
- Boxer Clube de Portugal – Coro de Câmara de Barcelos; - Freguesia de Abo-
rim – Grupo Galos Gaiteiros; - Centro Social Paroquial Imaculado Coração de 

Maria – Grupo Coral de Rio Covo Sta Eugénia; - Amigos da Montanha – Grupo 
Folclórico “As Gamelinhas de Palme”.

Reunião ordinária do Executivo de 22 de maio de 2015

1. Regulamento do Concurso “Esplanadas de Barcelos” – 2015.
2. Regulamento do Concurso “O Espantalho Palavrinhas”.
3. Acordo de Cooperação entre o Município de Barcelos e Associações do 
Concelho a seguir mencionadas: - Círculo católico de Operários de Barcelos; 
- Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Lijó; - Rimas e Compassos 
– Associação Coral.
4. Protocolo de Colaboração entre os Municípios de Barcelos, Valença, Paredes 
de Coura, Ponte de Lima, Vila do Conde, Matosinhos e Maia e o Centro Nacional 
de Cultura tendo em vista a implementação do Projeto “Caminhos de Fátima”.
5. Regulamento da “Mostra Urbana” – Festa da Juventude 2015. 
6. Regulamento da “Aula de Zumba” – Festa da Juventude 2015.
7. Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o 
Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo. 
8. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 
11.05.15, que autorizou a cedência de apoio técnico dos Serviços do Municí-
pio ao Grupo Desportivo Águias de Alvelos. 
9. Atribuição de subsídio no valor de 2.265,66 € à Delegação de Campo da 
Cruz Vermelha Portuguesa para adquirir uma central rádio para obedecer aos 
imperativos legais atualmente em vigor. 
10. Atribuição de subsídio no valor de 12.818,46 € à Freguesia de Fornelos 
para proceder ao alargamento do caminho que liga à Travessia da Aldeia e à 
construção dos respetivos muros.
11. Atribuição de subsídio no valor de 7.132,74 € à Freguesia de Fornelos 
para proceder à pavimentação da Rua de Aldeia.
12. Atribuição de subsídio no valor de 4.180,00 € à Freguesia de Lijó para 
proceder às obras de alargamento da entrada do Ribeiro, a fim de evitar futu-
ras inundações de habitações existentes no local.
13. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Freguesia de Roriz para pro-
ceder à pavimentação de duas Ruas que ligam à freguesia de Galegos Sta Maria.
14. Atribuição de subsídio no valor de 19.563,48 € à União de Freguesias de 
Areias de Vilar e Encourados para proceder à pavimentação do arruamento 
do Parque do Socorro. 
15. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à União de Freguesias de 
Sequeade e Bastuço (S. João e Sto Estêvão) que está a proceder à construção 
da Capela Mortuária de Sequeade e ao arranjo urbanístico envolvente.
16. Cedência de 20 cadeiras e 3 mesas para a sala de reuniões à Freguesia 
de Aborim.
17. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Grupo de Reserva do Patri-
mónio, Cultura e Tradição de Moure para proceder à restauração e conservação 
de moinhos de água e zona envolvente que se encontram no lugar de Regadas.
18. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Paróquia de São Tiago 
de Cossourado que pretende proceder a obras de conservação e restauro da 
Igreja Paroquial.
19. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à Fábrica da Igreja de S. 
Veríssimo de Tamel que está a executar as obras de pavimentação da zona 
envolvente à Igreja e cemitério. 
20. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Centro Humanitário de 
Macieira de Rates da Cruz Vermelha Portuguesa que necessita de proceder à 
aquisição de uma ambulância de transporte individual para dar satisfação ao 
normal funcionamento e prestação de serviço comunitário.
21. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € à Associação Desportiva 
de Carreira para fazer face a todos os encargos de tesouraria. 
22. Atribuição de subsídio no valor de 10.787,71 € à Associação Desportiva 
de Carvalhal para a aquisição de equipamentos e trabalhos de serralharia. 
23. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de “Aquisição de 
serviços de manutenção do sistema de ar condicionado do Edifício Teatro Gil 
Vicente”. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.
24. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de 
serviços para produção do evento Moda Barcelos 2015”. Artigo 75.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro.
25. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de 
serviços para um apresentador e estilista para o evento Moda Barcelos 2015”. 
Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.
26. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de prestação de ser-
viços nas modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros. 
27. Pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. Ratificação.
28. Atribuição de um subsídio no valor de 10.800,00 € ao Clube de Futebol 
“Os Ceramistas” correspondente à diferença do montante atribuído e o valor 
real. (Correção do valor anteriormente atribuído).
29. Ratificação do Protocolo de Colaboração para a realização de estágios: 
- Escola Secundária de Barcelinhos – 2 alunos – Curso Profissional de Infor-
mática de Gestão; - Escola Secundária de Barcelinhos – 3 alunos – Área do 
Desporto; - Escola Superior de Educação de Viseu – 1 aluna – Curso de Co-
municação Social. 
30. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que aprova-
ram o seguinte: - Disponibilização de 3 galos médios para as Corporações de Bombei-
ros de Lourosa, Águeda e Coimbra, que ao longo dos anos têm disponibilizado pessoal 
e instalações aos peregrinos de Barcelos que se deslocam a Fátima; - Cedência do 
pavilhão municipal, à Associação Clube Moto Galos de Barcelos, para a realização do 
18º Encontro Motard nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2015; - Disponibilização de 3 
peças em cerâmica e flores a três Bandas Filarmónicas, no âmbito da Festa das Cru-
zes 2015 (registos 24.529/15 e 12.212/15); - Cedência de instalações no Pavilhão 
Municipal - Cruz Vermelha de Campo; - Cedência do Auditório Municipal – Delegação 
de Barcelos da Ordem dos Advogados; - Cedência do Pavilhão Municipal para o even-
to IdroneCup – IPCA; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Escola Profis-
sional Profitecla; - Cedência das instalações da EB1/JI de Minhotães – Associação 
de Pais do Centro Escolar de Viatodos; - Cedência de uma viatura para transporte de 
concorrente para participação no Programa “O Preço Certo”, em Lisboa; - Cedência do 
Auditório Municipal – Escola Profissional Profitecla. 
31. Ratificação de despacho do Vereador Carlos Brito que aprovou o seguin-
te: - Disponibilização de bancas para uma atividade na Escola Secundária de 
Barcelinhos; - Disponibilização de bancas para uma atividade ao Grupo Fol-
clórico de Tregosa.
32. Ratificação de despachos da Vereadora Maria Elisa Braga que aprovaram 
o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos Protocolos de 
Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram 
para as atividades que pretendem desenvolver: - Freguesia de Cristelo – Ami-
gos Leais de Lijó; - Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho – Banda Plástica; 
- Associação Cultural de Monte Fralães – Orquestra das Ocarinas da Banda 
Musical de Oliveira; - Santa Casa da Misericórdia – 2 atuações da Banda Plás-
tica; - Fábrica da Igreja de S. Romão de Milhazes – Teatro Popular de Carape-
ços; - Freguesia da Lama – Grupo Folclórico de Galegos Sta Maria; - União de 
Freguesias de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada de Gueral – Associação 
Vamos a Isso; - Escuteiros de Gilmonde – Teatro Popular de Carapeços.
33. Voto de pesar a João Trigueiros. 

Reunião ordinária do executivo de 19 de junho de 2015

1. Atribuição de apoio para refeição escolar a alunos do 1.º CEB: 1 Aluno – 
Escalão 1 (A) – refeição gratuita
2. Atribuição de passe escolar aos alunos dos cursos vocacionais do Agrupa-
mento de Escolas de Barcelos.
3. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
4. Doação de publicação – “As aventuras da Rita e o tesouro do castelo”.
5. Ratificação da Adenda ao Acordo de Colaboração entre o Município de Bar-
celos e o Agrupamento de Escolas de Barcelos. 
6. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social da Silva.
7. Atribuição de apoio a artesãos de Barcelos no âmbito da sua presença na 
Feira Internacional de Artesanato de 2015.
8. Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 

Freguesia de Martim.
9. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de prestação de servi-
ços nas modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros. Ar-
tigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
10. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de 
serviços de som, luz, vídeo projeção e produção de espetáculos a realizar no 
âmbito da 33ª Feira do Livro. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de de-
zembro (Orçamento de Estado 2015).
11. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de 
serviços para atuação de grupo de música na 33ª Feira do Livro". Artigo 75.º 
da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
12. Concurso Público n.º 02/15 – Fornecimento de refeições em cantinas escola-
res do concelho de Barcelos. Ratificação do despacho exarado em 12.06.2015. 
13. Retificação do ajuste direto n.º 53/2015 para a “Aquisição de serviços de 
Transportes Escolares para o ano letivo 2015/2016”.
14. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Federação Por-
tuguesa de Atletismo.
15. Fixação de preço para Atletas de Natação do complexo das Piscinas Mu-
nicipais de Barcelos.
16. Pagamento do segundo trimestre de 2015 do Contrato de Cooperação 
entre o Município e as Freguesias do Concelho de Barcelos. 
17. Atribuição de subsídio no valor de 35.000,00 € a cada uma das Corpora-
ções de Bombeiros do Concelho respeitante ao ano de 2015. 
18. Atribuição de subsídio no valor de 35.800,33 € à Freguesia de Moure 
para proceder à conclusão das obras de alargamento do cemitério. 
19. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Freguesia de Rio Covo Sta 
Eugénia para proceder à colocação de iluminação nas instalações desportivas.
20. Atribuição de subsídio no valor de 2.700,00 € à União de Freguesias de 
Barcelos, Vila Boa, Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) para editar uma 
publicação sobre cada uma das Freguesias para ser inserida na coleção “Con-
celho de Barcelos – Freguesias”. 
21. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia Gilmonde 
para proceder a obras de requalificação da rede viária da freguesia. 
22. Atribuição de subsídio no valor de 18.000,00 € à Freguesia de Pousa 
para proceder às obras de requalificação do cemitério. 
23. Atribuição de subsídio no valor de 39.030,77 € à União de Freguesias 
de Milhazes, Vilar de Figos e Faria para proceder às obras de requalificação e 
ampliação do cemitério de Faria. 
24. Atribuição de subsídio no valor de 6.300,00 € à Associação Desportiva 
e Cultural de Remelhe para proceder a obras de reparação e conservação nas 
instalações desportivas. 
25. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Grupo Futebol Clube 
da Pousa para executar obras de reparação e conservação nos balneários, na 
iluminação e restantes instalações da Sede do Clube. 
26. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € ao Centro Social e Paro-
quial de Areias de Vilar para a obra de construção do Centro Social. 
27. Revogar a deliberação tomada em 24.03.15 relativa à atribuição de um 
subsídio no valor de 5.000,00 € ao Centro Social e Paroquial de Gilmonde.
28. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € aos Bombeiros Voluntários 
de Barcelos para fazer face às despesas extraordinárias relativas à reparação 
de uma viatura que sofreu um acidente no combate a um incêndio florestal. 
29. Aceitação da doação de uma publicação do autor barcelense Carlos Basto.
30. Participação nos XI Jogos do Eixo Atlântico, com uma comitiva composta 
por 64 elementos.
31. Acordo de Cooperação entre o Município de Barcelos e as seguintes Asso-
ciações Culturais do Concelho: - Academia Cultural de Carapeços; - A Capoeira 
– Companhia de Teatro de Barcelos; - Associação Cultural de Monte de Fralães.
32. Ratificação de Despacho do Presidente da Câmara Municipal que auto-
rizou a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, grau prata, ao jornalista e 
documentarista Alberto Serra.
33. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que apro-
varam o seguinte: - Cedência, à Quinta de Santa Comba, a título temporário de: uma 
tenda, sete vasos e seis baldes do lixo, para a realização de uma “Exposição Mo-
nográfica Internacional do Rottweiler”, realizada nos dias 6 e 7 de junho de 2015. 
- Cedência da sala de exposições da Casa da Juventude, à aluna Rafaela Magro, 
estudante do IPCA, para a realização de uma exposição documental fotográfica, do 
dia 1 a 12 de junho de 2015; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, ao 
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empre-
sas Públicas, Concessionárias e Afins – Direcção Regional de Braga – STAL, para 
realização de uma reunião com os trabalhadores da Câmara Municipal de Barcelos, 
no dia 11 de Junho de 2015; - Cedência do Auditório Municipal, à Delegação de 
Barcelos da Ordem dos Advogados, para a realização da “Jornada sobre o Código 
do Procedimento Administrativo”, no dia 1 de julho de 2015. - Cedência do Estádio 
Cidade de Barcelos, à Associação de Futebol Popular de Barcelos, para o evento 
“Final da Taça de Barcelos Seniores Masculinos” e entrega de prémios do Campeo-
nato, no dia 30 de maio de 2015; - Cedência do Estádio Cidade de Barcelos, ao 
Centro Social da Paróquia de Arcozelo, para a realização de um jogo de Futebol So-
lidário, no dia 6 de junho de 2015; - Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, ao 
Futebol Clube “Os Académicos”, para a realização do “1º Torneio de futsal seniores 
feminino”, nos dias 20 e 21 de junho de 2015; - Cedência do Pavilhão Municipal de 
Barcelos, à Associação de Patinagem do Minho, para a realização do “encontro de 
escolares”, no dia 28 de junho de 2015; - Cedência do pavilhão Municipal nos dias 
10 e 11 de Julho – Clube Desportivo Juventude S. Pedro; - Cedência de espaço na 
Praceta Dr. Francisco Sá Carneiro e escadaria do Senhor Bom Jesus da Cruz – Tuna 
Feminina do IPCA; - Disponibilização de 11 galos médios para Seminário – Assoc. 
Fibromialgia; - Cedência de 8 bandeiras para promoção turística no X Torneio de 
Ténis de Mesa – Associação de Ténis de Mesa de Braga; - Cedência do Pavilhão 
Municipal no dia 14 de Junho – Futebol Clube de Roriz; - Cedência de lembranças 
e sacos – Nucaminho – Núcleo de Camionistas do Minho; - Cedência do teatro Gil 
Vicente no dia 25 de Julho – APAC. 
34. Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram o 
seguinte: - Apoio logístico para o evento “Soutorock” – Asoc. Cult. Rec. Roriz; - Em-
préstimo de 8 grades – Associação Cult. Desp. Alcaides de Faria; - Cedência de 
transporte para o mês de Julho – Academia de Xadrez de Barcelos; - Cedência de 
Wc’s portáteis, contentores de lixo e sinais de trânsito para apoio ao evento “ Kres-
to Rock Festival” – Lamaceiros TT de Fragoso; - Cedência de um ponto de luz no 
Jardim das Barrocas para as comemorações do Dia Mundial da Criança – ACIB; - 
Cedência de grades, fita de sinalização e impressão de cartazes para o evento “IV 
BTT-XCO Citânia do Facho” – Assoc. Cultural e Recreativa de Roriz; - Empréstimo 
de 10 grades – Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Fresc. S. Pedro; - Empréstimo 
de 30 grades – Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Batista de Barqueiros; - Em-
préstimo de 60 grades – Centro Ciclista de Barcelos; - Apoio logístico para as ati-
vidades a favor dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos – Amigos da Montanha; 
- Apoio logístico para o evento “Arredas Folk Fest” – Torgo – Assoc. de Apoio às 
Artes; - Cedência de 4 contentores – Junta de Freguesia de Adães; - Cedência de 
máquina niveladora para o campo de jogos – Junta de Freguesia de Airó.
35. Ratificação de Despachos da Vereadora Armandina Saleiro que aprovou o 
seguinte: - Cedência de 2 exemplares do Livro “Caminho Português de Santiago” 
e 2 Galos médios à Escola Secundária de Barcelos para oferta às escolas estran-
geiras que visitaram; - Cedência de 5 exemplares do Livro “Caminho Português 
de Santiago” e 5 Galos médios ao Centro Social de Arcozelo para oferta aos 
oradores presentes na atividade “semana da família: Laços Afetos e Cuidados” 
que decorreu em maio; - Oferta de 4 exemplares do Livro “Caminho Português de 
Santiago” aos oradores da sessão de esclarecimento sobre saúde digestiva que 
decorreu na Biblioteca Municipal; - 50 give-aways para oferta aos professores 
estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho; - Oferta de 
bandeiras: Barcelos, Portugal e U.E. – Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho. 
36. Ratificação de despachos da Vereadora Maria Elisa Braga que aprovaram 
a cedência de grupos culturais, no âmbito dos Protocolos de Colaboração 
celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as activi-
dades que pretendem desenvolver: - Freguesia de Creixomil e Mariz – Assoc. 
Etnográfica de Gilmonde e Amigos da Concertina; - Coro de Câmara de Bar-
celos – Confraria de Nossa Senhora do Terço; - Coro de Câmara de Barcelos 
– Centro Social e Paroquial de Fragoso; - Banda do Galo e Banda Plástica – 
União de Freguesias de Durrães e Tregosa; - Grupo de Danças e Cantares as 
Gamelinhas de Palme – Junta de Freguesia de Alvelos; - Rancho Folclórico do 
Centro Social de Aguiar – Tertúlia Barcelense; - Grupo Vozes do Cávado – Jun-
ta de Freguesia de Fragoso; - Banda do Galo – Junta de Freguesia de Cristelo.
37. Informação a prestar pelo Sr. Presidente da Câmara.

Para mais informações, consulte www.cm-barcelos.pt


