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Aposta ganha      
“O Milhões de Festa cumpriu, uma vez mais, 
o objetivo na plenitude, assumindo-se como 
um festival de referência no concelho e no 
país, numa das mais importantes ações 
levadas a cabo pelo executivo municipal 
dirigidas à população jovem. E foi a pensar 
na juventude que decidimos apostar neste 
evento, em detrimento de outros, por ra-
zões de responsabilidade orçamental.
A edição de 2013 veio confirmar a exce-
lência deste festival, que tem múltiplas fa-
cetas que se interligam. Desde logo, a ver-
tente cultural, porque a música é cultura. 
Passaram pelos quatro palcos do Milhões 
de Festa dezenas de bandas, uma boa par-
te das quais barcelenses, que nos orgulha-
mos de apoiar, para que nasçam e cresçam 
pujantes.
Outra nota digna de realce é a insistente 
procura da qualidade, para a definição de 
um programa de atuações que se adeqúe 
às expetativas de um público que procura 
música alternativa. Também neste capítu-
lo, a missão foi cumprida. 
Realço ainda o fator diferenciador e a pro-
cura crescente. Desde que se estreou em 
Barcelos, e ano após ano, o festival ganha 
cada vez mais adeptos, transformando-se 
numa referência em termos nacionais. E 
numa cidade com fortes argumentos his-
tóricos e patrimoniais, onde o turismo se 
assume como eixo de desenvolvimento, 
promover iniciativas que chamam à cidade 
milhares de pessoas é elementar.
Mas outros factos se assinalam, nesta or-
ganização em que desde a primeira hora 
apostámos. Sublinho o rigor da autarquia, 
que continua a pensar na juventude dedi-
cando-lhe um festival criativo, mas sem 
que essa política represente mais custos. 
Pelo contrário: o investimento neste even-
to acarreta cada vez maior retorno finan-
ceiro, ao mesmo tempo que impulsiona o 
comércio local e reforça a marca Barcelos.
A edição de 2013 superou as expetativas 
mais otimistas e, também por isso, faz 
todo o sentido manter a aposta num fes-
tival que coloca Barcelos na rota dos gran-
des festivais de música. 
O executivo municipal garante todo o em-
penho, para que o Milhões de Festa cum-
pra a fatalidade de se agigantar no nosso 
concelho”.

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

EDITORIAL A edição de 2013 do Milhões de Festa, que decorreu entre os dias 25 e 28 de julho, 
cumpriu, uma vez mais, um importante papel na oferta de iniciativas culturais dirigi-
das à juventude e na divulgação de projetos musicais de Barcelos. Tal como sucedera 
há um ano, o festival superou as expetativas, registando maior afluência de público: 
mais do que os 12 mil festivaleiros que assistiram às dezenas de concertos no ano 
passado.
Barcelos conquistou, definitivamente, o estatuto de capital da música alternativa, 
numa iniciativa marcada pela diversidade musical, que coloca a cidade nos roteiros 
nacionais e internacionais dos festivais de verão. 
No total, 65 bandas – nove das quais de Barcelos e outras duas com projetos e ele-
mentos barcelenses – passaram pelos quatro palcos montados para acolher o festi-
val. E nem a chuva importunou os sons alternativos desta grande organização.
Barcelos transformou-se na Meca dos festivaleiros, com um evento que está à altura 
das grandes organizações nacionais e que prima pela originalidade, quer pelo progra-
ma que apresenta, que traz à cidade sempre projetos diferentes, quer pelo palco mon-
tado em frente a uma piscina, o que se tornou numa imagem de marca do festival. 
O Milhões acaba por ser um espaço de lançamento de novas bandas e projetos mu-
sicais, o que reforça a personalidade deste festival: não é apenas um palco de entre-
tenimento, mas apresenta um cariz artístico muito forte, apesar de se destinar a um 
nicho. Em 2013, reforçou-se o sucesso de edições anteriores.
Ao chamar milhares de pessoas à cidade, que, por sua vez, são confrontadas com 
a riqueza do património e da gastronomia de Barcelos, o Milhões de Festa é uma 
das mais importantes organizações do executivo liderado por Miguel Costa Gomes, 
numa parceria com a produtora Lovers&Lollypops).
Fazendo jus ao recente prémio, de melhor pequeno festival europeu, o Milhões foi 
gigante, numa curiosa contradição. É um David que se agiganta e que se assemelha, 
cada vez mais, a um Golias.
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O Milhões de Festa representa um forte impulso económico local, quer 
ao nível da restauração, quer no restante comércio, que beneficia dos 
turistas que visitam a cidade para assistir ao festival. Os comerciantes 
congratulam-se com esta realidade e revelam mesmo que deveria ser or-
ganizado um Milhões de Festa todos os meses. Há mais turistas em Bar-
celos, durante os dias do evento, e os festivaleiros não procuram apenas 
os locais onde ocorrem os concertos.

UM “EURoMILHÕES” qUE fUNCIoNA 
CoMo IMpULSo pARA A ECoNoMIA LoCAL

A cada edição que passa, o Milhões de 
Festa custa menos ao erário municipal. 
Dos cofres da Câmara Municipal saíram, 
há um ano, 23,6 mil euros, o que repre-
senta muito pouco, dado o retorno que 
provoca. A análise aos números relativos 
à edição de 2013 está ainda a ser ulti-
mada, mas tudo indica que o montante 

em causa será significativamente inferior 
ao do ano 2012.
Trata-se, assim, de uma excelente notícia 
para o Município, que consegue realizar 
um grande evento cultural sem provocar 
desequilíbrios nos cofres da Câmara.
Ao longo dos anos, o executivo presidido 
por Miguel Costa Gomes tem notado um 

decréscimo no investimento financeiro 
feito no festival, assim como um aumen-
to da receita, decorrente, sobretudo, da 
venda de bilhetes. E a evolução do Mi-
lhões de Festa indicia que, no próximo 
ano, o festival possa mesmo gerar lucro, 
caso se mantenha a tendência desde que 
o evento é organizado em Barcelos.

MILHÕES… A CUSTOS REDUZIDOS
FESTIVAL TEM CADA VEZ MAIOR RETORNO E PODE DAR LUCRO NA PRÓXIMA EDIÇÃO
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O executivo da Câmara Municipal de Barcelos está empenhado em manter o festival na 
cidade por mais quatro anos, depois de considerar que se trata de uma aposta ganha. 
Também há a intenção da produtora em continuar com o festival em Barcelos – a cidade 
que ajudou o Milhões de Festa a crescer e a tornar-se numa referência da música alterna-
tiva, em termos nacionais e com reconhecimento internacional.
Da parte do executivo liderado por Miguel Costa Gomes, há plena noção da qualidade do 
evento, das suas potencialidades, da importância cultural e económica, bem como de um 
facto provado: o Milhões de Festa é um impulsionador de políticas para a juventude.
Depois deste festival, Barcelos acolheu um Encontro Nacional de Jovens, o Good Wa-
ves, o que significa que o Milhões de Festa abre portas para outros eventos igualmente 
importantes que – apesar de serem direcionados para os mais jovens e de constarem de 
uma área específica – têm efeitos em todos os setores locais: reforçam a oferta cultural, 
potenciam o turismo e funcionam como impulso na economia local.
A proposta para organizar o Milhões de Festa chegou ao executivo em fevereiro de 2010. 
Depois de uma análise, o município decidiu abraçá-la e fazer o primeiro festival, no mês de 
julho, de forma experimental. As expetativas foram atingidas e o protocolo foi renovado, 
por mais três anos. Esse acordo chegou entretanto ao fim, mas as duas partes envolvidas 
deverão estabelecer um novo protocolo que permitirá a Barcelos manter o Milhões de 
Festa mais quatro anos, pelo menos. 

MUNICÍPIO DE BARCELOS PERTO DO ACORDO COM A PRODUTORA

CÂMARA QUER FESTIVAL
POR MAIS QUATRO ANOS

4

Os portadores do Cartão Barcelos 
Jovem desfrutam de uma vantagem, 
associada ao Milhões de Festa: um des-
conto de 10 por cento na compra dos 
ingressos. Os bilhetes para os quatro 
dias do festival puderam ser adquiridos 
por apenas 46,80, por parte dos porta-
dores daquele cartão, o que representa 
uma redução significativa de custos. 
Os preços sem aquele cartão também 
não são elevados, tendo em vista a 
qualidade do festival e a quantidade 
de eventos e serviços associados: atin-
gem os 60 euros, com música, parque 
de campismo e piscina.

DESCoNTo NoS bILHETES 
pARA poRTADoRES Do 
CARTão bARCELoS JovEM

A Câmara Municipal de Barcelos está já 
a pensar na próxima edição do Milhões 
de Festa, festival que tem evoluído e 
que, ano após ano, apresenta novida-
des. A próxima poderá ser a criação de 
um espaço para que as bandas de Bar-
celos possam aí ensaiar.
A autarquia está, neste momento, a 
negociar um espaço que reúne as con-
dições ideais para se materializar esta 
ideia. O processo está em curso e, caso 
surja acordo, haverá essa novidade no 
festival, em 2014, partindo-se do prin-
cípio de que há entendimento entre a 
Câmara e a produtora para o prolonga-
mento do protocolo da manutenção do 
festival na cidade.

bANDAS poDEM pASSAR 
A DISpoR DE UM ESpAço 
pARA ENSAIAR

ESPECIAL
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A IMAgEM Do SUCESSo DAS poLíTICAS pARA A JUvENTUDE

O Milhões de Festa estreou-se no Porto, em 2006, e foi transfe-
rido para Braga, também em espaço fechado, longe da dimensão 
que entretanto conquistou. No ano de 2010, o festival viajou para 
Barcelos, por iniciativa do atual executivo camarário, que apostou 
fortemente neste evento. O festival passou para um espaço aber-
to, na zona ribeirinha barcelense, nas margens do Cávado, e ultra-
passou as suas fronteiras. Na terceira edição, o Milhões cresceu 
e passou a contar com o quarto palco: o Taina, de entrada livre, 
onde através da música se promove a gastronomia minhota, um 

dos grandes trunfos locais.
Logo em 2011, numa das primeiras organizações do município em 
parceria com a Lovers&Lollypops, foi eleito o Melhor Pequeno Fes-
tival da Europa, prémio que representou um estímulo para o festi-
val e o colocou na rota dos festivaleiros.
Em 2012, o Milhões de Festa voltou a crescer e contou com 12 mil 
visitantes, nos quatro palcos. Ano após ano, regista-se uma cres-
cente afluência de público e uma maior visibilidade de Barcelos na 
rota dos festivais de verão. 

MILHÕES CRESCEU E PASSOU A CONTAR COM QUARTO PALCO: O TAINA

NASCIDO NO PORTO
E AGIGANTADO EM BARCELOS

O Milhões de Festa é um dos rostos do sucesso 
das políticas para a juventude implementadas 
em Barcelos. Este festival era um complemen-
to que faltava na oferta municipal para este 
grupo etário. Uma cidade que já teve o título 
de “capital do rock” necessitava de apostar 
na música para os mais jovens, na sua política 
para a juventude. 
Por outro lado, encontram-se em Barcelos 
diversos projetos de qualidade, bandas que 
precisam de um palco para afirmar talento. O 
Milhões de Festa abre essa janela de oportuni-

dade e permite que o talento saia da garagem e 
enfrente o reconhecimento do grande público.
Não é possível que todas as bandas consigam 
o seu espaço, até porque o número de pedidos 
é muito maior do que as vagas disponíveis. 
No entanto, a Câmara Municipal de Barcelos 
encaminha todos os pedidos para a produ-
tora, com quem o município tem firmado um 
protocolo. A autarquia solicita também que 
as bandas locais sejam colocadas no cartaz, 
para que o Milhões de Festa seja de e para os 
barcelenses.

ESPECIAL
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Reunião de Câmara de 5 de maio de 2013

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação, às seguintes 
situações: 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 2 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita (1,46€); 1 aluno – escalão 
2 (B) – refeição 50% (0,73€).

2. Cedência de instalações: Benemérita Associação Humanitária dos Dadores de Sangue do Concelho de 
Barcelos – utilização das instalações da EB1 de Moure, no dia 24 de março.

3. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e a Banda Musical de Oliveira.

4. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e o TPC – Teatro Popular de Carapeços.

5. Atribuição de subsídio no valor de 2.200,00€ ao Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho para apoio 
a atividades.

6. Toponímia das seguintes freguesias, que foram objecto de deliberação e aprovação em reunião da 
Comissão de Toponímia, realizada em 13 de março, respectivamente: Vila Frescaínha S. Martinho – Atri-
buição do topónimo Rua Nova de Barral; Fonte Coberta – Atribuição do topónimo Rua Padre Jacinto de 
Andrade, Rua Dr. Santana Dionísio e Rua da Agra. Alteração do topónimo Largo da Igreja para Praceta 
Padre António Duarte Miranda;

Rio Covo Santa Eugénia – Atribuição do topónimo Travessa do Sobreiro; Silva – Atribuição do topónimo 
Praceta Aviz de Brito; Vila F. S. Pedro – Atribuição do topónimo Travessa do Olhal; Bastuço S. João – Atri-
buição do topónimo Rua de Vilaça.

7. Protocolo com a Universidade do Porto sobre a Universidade Júnior 2013. 

8. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00€ à Casa do Povo de Alvito, como colaboração na aquisição 
de uma carrinha adaptada para o transporte de utentes com dificuldades de mobilidade.

9. Alteração ao Regulamento de Taxas pela Realização de Infra – Estruturas Urbanísticas e Obras de Edifi-
cação do Município de Barcelos, após apreciação pública, para aprovação pela Assembleia Municipal.

10. Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município de Barcelos, após apreciação pública, 
para aprovação pela Assembleia Municipal.

11. P.A. – Projecto Artístico - Regulamentos

12. Projecto Moda Barcelos 2013 – Regulamento.

13. Atribuição de um subsídio no valor de 60.926,75 € à Freguesia de Carvalhas, para pagamento dos 
trabalhos realizados na empreitada de “Obras de Conservação na EB1 de Carvalhas – trabalhos a mais 
e não previstos”.

14. Atribuição de um subsídio no valor de 35.172,75 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia 
de Silveiros, para custear a execução da empreitada “Requalificação do Largo da Igreja de Silveiros”.

15. Freguesia de Pereira. Atribuição de subsídio.

16. Freguesia de Vila Seca. Atribuição de subsídio.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 7.320,96 €, à Associação Baluganense de Cultura e Desporto, 
para custear o “fornecimento e colocação de uma cobertura em chapa simples na bancada central do 
parque desportivo”.

18. Apoio à Habitação Social - Atribuição de subsídios no valor global de 34.500,00€, referentes a sete 
processos.

19. Prorrogação do prazo de homologação da lista de classificação final dos procedimentos concursais. 

20. Transferência do Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Atividades de Enrique-
cimento Curricular (“AEC´s”) para o Município – Alteração ao mapa de pessoal.

21. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de recolha de 
canídeos e utilização de canil”, pelo valor contratual estimado de 46.467,00€, para vigorar durante três 
anos. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2013), 

22. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços para a elaboração 
de um estudo geológico e geotécnico”, no âmbito da elaboração do projecto relativo à obra de cons-
trução do complexo destinado ao «Espaço Social do Enfermeiro», pelo valor contratual estimado de 
8.650,00€. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2013).

23. Avocação da gestão dos estádios e pavilhões ao Município de Barcelos - Lei nº 50/2012, de 31 de 
Agosto. Revogação dos atos deliberativos que autorizaram a administração dos equipamentos desporti-
vos à Empresa Municipal de Desportos de Barcelos.

24. Antecipação da receita do IMI para aumento de fundos disponíveis.

25. Concessão da gestão e utilização do Campo da República e do Parque Municipal, no período compre-
endido entre 19 de abril e 7 de maio (inclusive) à Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, 
E.E.M, com vista à realização da Festa das Cruzes 2013.

26. Ratificação dos despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: 
cedência do Auditório da Biblioteca Municipal com isenção de taxas – “A Capoeira – Companhia 
de Teatro de Barcelos; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal com isenção de taxas – Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos; cedência do Auditório Municipal com isenção de taxas – Escola 
Secundária de Barcelos – Profª Bibliotecária; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal com 
isenção de taxas – GASC; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal com isenção de taxas para 
a realização de um Seminário – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.

27. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara, que aprovou a cedência de espaço na Cen-
tral de Camionagem – espectáculos de promoção de artistas barcelenses - Vítor Braga e Bruno Cruz.

28. Ratificação do despacho do Vereador dos Transportes e Equipamentos da Câmara Municipal, que 
aprovou o seguinte: cedência de troféus desportivos Festa das Cruzes 2013 – Sociedade Columbófila do 
Souto; cedência de uma carrinha para visita cultural a Arouca pelos colaboradores do Museu Regional e 
Etnográfico – Junta de Freguesia de Alvito S. Pedro.

29. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovou a 
cedência de material promocional “25ª Concentração de Motos Antigas” - Centro Desportivo e Cultural 
de Viatodos.

Reunião de Câmara de 19 de abril de 2013

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

2. Cedência de instalações. Associação de Pais de Remelhe – utilização das instalações da EB1/JI de 
Remelhe, no dia 12 de Abril.
3. Atribuição de subsídio no valor de 2.760,00€ à Junta de Freguesia de Vila Seca, com vista ao pagamen-
to do arrendamento de instalações para o fornecimento de refeições aos alunos.

4. Acordo de cooperação com a ACOBAR – Associação de Coleccionismo de Barcelos. Comparticipação 
financeira do Município no valor de 1.000,00€

5. Acordo de cooperação com o Círculo Católico de Operários de Barcelos. Comparticipação financeira 
do Município no valor de 10.000,00€

6. Acordo de cooperação com o Grupo Folclórico de Tregosa. Comparticipação financeira do Município 
no valor de 7.000,00€

7. Acordo de cooperação com o Grupo Folclórico de Barcelinhos. Comparticipação financeira do Muni-
cípio no valor de 12.000,00€

8. Acordo de cooperação com o Grupo de Danças e Cantares de Barcelos. Comparticipação financeira 
do Município no valor de 3.500,00€

9. Acordo de cooperação com o Grupo Folclórico de S. Lourenço de Alvelos. Comparticipação financeira 
do Município no valor de 2.750,00€

10. Acordo de cooperação com os ranchos folclóricos não federados do concelho de Barcelos. Comparti-
cipação financeira do Município no valor de 1.500,00€ a cada um dos 14 ranchos.

11. Nomeação dos representantes do Município de Barcelos no Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas Vale D’Este. 

12. Retificação – Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de 
Pais e Amigos dos Alunos de Panque.

13. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e Francisco Barbosa 
Magalhães – “Arraial Ai Cruzes”.

14. Freguesia de Quintiães. Atribuição de subsídio no valor de 7.600,00€, acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, para a construção da 2ª fase do muro da Rua do Rio. 

15. Freguesia de Quintiães. Atribuição de subsídio no valor de 21.200,00€, acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, para a reparação da antiga residência escolar. 

16. Freguesia de Quintiães. Atribuição de subsídio no valor de 5.820,00€, acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, para a execução de obras de correcção da Rua da Escola. 

17. Freguesia de Vila Boa. Atribuição de subsídio no valor de 3.710,00€, à Freguesia de Vila Boa, para 
pagamento dos trabalhos de limpeza das Ruas junto ao Estádio Cidade de Barcelos e até à Rotunda do 
Professor. 

18. Freguesia de Vilar de Figos. Atribuição de subsídio no valor de 28.080,46€, para levar a efeito o arran-
jo urbanístico do Largo Pedro Gomes Simões, cujos trabalhos estão orçados em 70.000,00 €.

19. Freguesia de Carapeços. Atribuição de subsídio no valor de 30.000,00€, para a execução da 1ª fase 
das obras de reabilitação da antiga “Escola da Fariota”, cujos trabalhos estão orçados em 78.411,21€. 

20. Freguesia de Várzea. Atribuição de subsídio no valor de 7.969,50€, à Freguesia de Várzea, para a 
pavimentação da Rua do Ribeiro. 

21. Freguesia de Várzea. Atribuição de subsídio no valor de 4.105,50 €, para a pavimentação da Rua do 
Assento. 

22. Proposta retirada da minuta. 

23. Associação Tuna Académica do IPCA. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00€ para pagamento 
das despesas com a realização do “Festival de Tunas Cidade de Barcelos – VII Barca-Celi”.

24. Associação de Estudantes do IPCA. Apoio logístico para a Queima das Fitas’13 IPCA/Barcelos”. 

25. Centro Paroquial e Social de Arcozelo. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00€ ao Centro Paro-
quial e Social de Arcozelo, como colaboração no pagamento das obras de construção do centro social.

26. Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados – Comemorações do “Dia do Advogado”. Apoio 
financeiro e logístico. Atribuição de um subsídio no valor de 3.500,00 € e cedência de espaços municipais 
de 13 a 19 de maio 2013. 

27. Amigos da Montanha - Associação de Montanhismo de Barcelinhos . Atribuição de subsídio no valor 
de 500,00 € para ajudar a custear as despesas com a limpeza das paredes laterais da Ponte Medieval 
e do Castelo

28. Fábrica da Igreja de S. Tiago de Cambeses. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€, para a 
conclusão das obras do Centro Paroquial. 

29. Apreciação de Recurso Hierárquico Impróprio. 

30. Apoio ao Arrendamento Habitacional 

31. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Lugar de Barroso, Freguesia de Carapeços. 

32. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Lugar de Couço, Freguesia de Paradela. 

33. Cedência de apoio logístico – Movimento Freguesias Sim.

34. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal.

35.Ratificação de despacho do Vereador do Pelouro dos Transportes e Equipamentos da Câmara Mu-
nicipal.

Reunião de Câmara extraordinária de 12 de abril de 2013

1. Atribuição de um subsídio de 35.000,00 € a cada uma das corporações de bombeiros do concelho.

2. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € ao Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa como 
colaboração na construção das suas instalações.

3. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro de Solidariedade Social de S. Verís-
simo que estabelece os termos e condições do contrato de permuta de dois prédios rústicos que integram 
o domínio privado do Município de Barcelos por um prédio urbano, a construir pelo Centro Social. 

4. Contratos de desenvolvimento desportivo entre o Município de Barcelos e as seguintes associações, 
com as respetivas comparticipações financeiras: Gil Vicente Futebol Clube - 200.000,00 €; Núcleo Des-
portivo “Os Andorinhas” - 20.000,00 €.

5. Protocolo de cooperação com a Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão do Instituto Poli-
técnico do Porto para a realização de estágio.

DELIbERAçÕES

Reunião de Câmara de 19 de abril de 2013

Reunião de Câmara de 5 de maio de 2013

Reunião de Câmara extraordinária de 12 de abril de 2013
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6. Ratificação de protocolos de cooperação para a realização dos estágios: IPCA - 2 estágios curri-
culares; Escola Secundária de Barcelos – 2 estágios do curso de Técnico de Informática de Gestão; 
Instituto de Emprego e Formação Profissional de Viana do Castelo – 6 estágios em contexto real de 
trabalho – jardinagem e espaços verdes; Escola Profissional Profitecla – um estágio do curso técnico 
de secretariado.

7. Ratificação da autorização de encargos plurianuais assumidos.

8. Retificação de Regulamentos do P.A. – Projeto Artístico.

9. Empreitada “Centro Escolar de Gilmonde.” Ratificação de despacho do Presidente da Câmara.

10. Ajuste Directo n.º 25/2013 - Aquisição de Serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 
2013/2014, com valor estimado de  - Autorização da despesa e abertura do procedimento de 
2.293.997,59€ - Aprovação das peças do procedimento. Pedido de autorização para assunção de com-
promissos plurianuais.

11. Concurso Público nº 01/2013 – Aquisição de serviços de fornecimento de refeições nos estabele-
cimentos do 1º CEB do concelho de Barcelos para o ano lectivo 2013/2014, com valor estimado de 
1.083.493,13€ – Aprovação do parecer prévio para a contratação de serviços – Artigo 75º da Lei nº 
66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Autorização da despesa e abertura do 
procedimento – Aprovação das peças do procedimento. Pedido de autorização para assunção de com-
promissos plurianuais.

12. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços para a organização 
do Festival Luso/Galaico” no âmbito da Festa das Cruzes 2013. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
Dezembro (Orçamento de Estado 2013).

13. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de aluguer 
de equipamentos de som, luz, estrados e contentores sanitários para a Festa das Cruzes 2013”. 
Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).

14. Prestação de Contas do Exercício Económico de 2012.

15. 1.ª Revisão às Opções do Plano e Orçamento do ano de 2013 .

16. Actualização do Inventário do Património Municipal.

17. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro dos Transportes da Câmara Municipal, que aprovou 
o seguinte: requisição de colocação de pneus nº 1º eixo da viatura nº 72ª com a matrícula 14-GD-02 e 
respectivo alinhamento de direcção.

18. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de uma parcela de terreno com 13.583,30 metros 
quadrados, integrado em espaço natural, com vista à legalização e ampliação de uma exploração agro-
pecuária, em Manhente.

Reunião de Câmara de 22 de março de 2013

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação, às seguintes 
situações: Alunos do 1.º Ciclo do ensino básico: 7 alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 2 alunos - 
escalão 2 (B) – refeição 50% (0,73€). Alunos do ensino pré-escolar: 

1 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 1 alunos - escalão 2 (B) – refeição 50% (0,73€).

2. Isenção do pagamento do passe escolar (a 100%), a aluno residente na freguesia da Lama e que 
frequenta a Escola Secundária Alcaides de Faria.

3. Retificação de atribuição de passe escolar a aluno, para o percurso entre o Colégio Didálvi e a freguesia 
de Tamel Santa Leocádia.

4. Atribuição de subsídio e apoio logístico ao projeto “3.ª Rota pelos Caminhos de Santiago – BTT” – Nú-
cleo Prosepe e Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas Cavado Sul.

5. Plano de transportes escolares para o ano lectivo 2013/2014.

6. Nomeação dos representantes do Município de Barcelos no Conselho Geral da Escola Secundária de 
Barcelinhos.

7. Atribuição de subsídio no valor de 8.000,00€, ao Agrupamento de Escolas Alcaides Faria, para apoio 
às seguintes atividades: Lan Party, revista do Agrupamento, implementação dos cartões electrónicos, 5.ª 
Mostra de Arte do Agrupamento, projecto de formação artística com realização de workshops, palestras 
e conferências para alunos e jovens artistas do concelho.

8. Atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00€ à Associação Social, Cultural e Recreativa de Alheira, 
para pagamento do arrendamento das instalações do CATL das crianças das freguesias de Panque e 
Aborim.

9. Parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa 2012-2013.

10. Nomeação do representante do Município de Barcelos no Conselho Geral do Agrupamento de Es-
colas Alcaides de Faria.

11. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e o Centro Cultural de Barcelos.

12. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e a Associação Cultural Monte Fralães.

13. Atribuição de bolsas de estudo 2012/2013 – Candidaturas admitidas à 2ª fase por escalão.

14. Apoio ao arrendamento habitacional – aprovação de cinco processos.

15. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 €, à Associação Clube Moto Galos de Barcelos como 
colaboração na organização do concurso de bandas de garagem Motorock.

16. Atribuição de um subsídio no valor de 6.396,00 €, à Associação Cultural e Desportiva de Cambeses 
para pagamento dos materiais necessários para a substituição da cobertura do edifício da sede da As-
sociação.

17. Atribuição de um subsídio mensal no valor de 350,00 €, à Associação “A Nossa História” como cola-
boração para o pagamento da renda das instalações/sede.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 5.987,11 € à Freguesia de Barqueiros, para pagamento do 
estudo geológico e geotérmico que faz parte do projecto de construção da sede de Junta.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 7.760,15 € à Freguesia de Barqueiros, para pagamento do auto 
nº 1 relativo aos trabalhos de construção da sede de Junta.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 49.395,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia 
de Alvito S. Pedro, para pagamento de diversas obras de alargamento de caminhos e construção de 
muros, requalificação e vedação do parque de merendas no Largo de S. Pedro, construção de garagem, 
palco e arrumos na Rua Campo da Feira e reconstrução do moinho do Rio do Porto.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Alheira, para a 1ª fase do “Caminho 
das Meldoas”, o qual será processado com a apresentação de autos de medição.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Remelhe, para a 2ª fase da “Rua 
dos Cerqueiros”, o qual será processado com a apresentação de autos de medição.

23. Atribuição de um subsídio no valor de 45.000,00 € à Freguesia de Rio Covo Sta Eulália, para a 1ª 
fase dos trabalhos de “Ampliação do Cemitério”, o qual será processado com a apresentação de autos 
de medição.

24. Atribuição de um subsídio no valor de 42.000,00 € à Freguesia de Ucha, para a 1ª fase das obras de 
melhoramento dos arruamentos envolventes à Igreja e Escola Primária, o qual será processado com a 
apresentação de autos de medição.

25. Atribuição de um subsídio no valor de 15.128,85 € à Freguesia de Carvalhas, para pagamento do 
alargamento do caminho e construção de muros na Rua da Fonte da Estrada, o qual será processado 
com a apresentação de autos de medição.

26. Atribuição de um subsídio no valor de 9.693,70 € à Freguesia de Vilar de Figos, para a 2ª fase do 
alargamento da Rua da Ribeira.

27. Atribuição de um subsídio no valor de 26.140,80 € à Freguesia de Vilar do Monte, para pagamento 
da pavimentação da Rua Bouça da Fonte e da Rua do Rio Velho.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Abade de Neiva, para a 1ª fase da 
pavimentação da Rua das Baptistas, o qual será processado com a apresentação de autos de medição.

29. Atribuição de um subsídio no valor de 22.942,28 €, com IVA incluído, à Freguesia de Arcozelo, relativo 
ao Auto Nº 3 das obras de “Ampliação da Sede de Junta”.

30. Atribuição de um subsídio no valor de 8.905,30 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia 
de Vila Frescaínha S. Pedro, para pagamento do auto nº 6 da empreitada de “Remodelação da Sede de 
Junta”.

31. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 €, à Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Aldreu, 
como colaboração na aquisição de uma carrinha.

32. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação de Futebol Popular de Barce-
los, o qual prevê uma comparticipação financeira por parte do Município no valor de 93.000,00€, tendo 
por objeto custear as despesas com a inscrição e seguro das equipas de futebol masculino e feminino, 
dos diferentes escalões, que participem nas provas organizadas pela Associação de Futebol Popular de 
Barcelos, bem como as demais despesas de funcionamento da Associação de Futebol Popular de Barce-
los, de modo a fomentar, divulgar e assegurar a prática desportiva nesta modalidade.

33. Alteração ao Regulamento Municipal das Actividades Diversas - Transposição para Regulamento Mu-
nicipal de normas consagradas no Decreto-Lei nº 204/2012, de 29 de Agosto.

34. Lista de candidatos a Juízes Sociais
Compete à Câmara Municipal da sede de cada Tribunal a organização das candidaturas a Juízes Sociais 
que irão intervir nas causas da competência dos Tribunais de Menores. Para o Tribunal de Menores da 
Comarca de Barcelos está estabelecido que o número de Juízes Sociais é de quinze efectivos e quinze 
suplentes.

35. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que deferiu o pedido de prorrogação 
formulado pela adjudicatária, sob a condição de não ser exigida ao Município qualquer compensação/
indemnização por conta da prorrogação de prazo e sem prejuízo da possibilidade de aplicação de multas 
contratuais caso a obra não esteja recepcionada provisoriamente até 31/07/2013, no âmbito da emprei-
tada de “Centro Escolar António Fogaça, em Vila Frescaínha S. Martinho.”

36. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que autorizou a cessão da posição 
contratual estabelecida através do contrato datado de 09.01.2012 para a empresa “NVE Engenharias, 
S.A.”, no âmbito da empreitada de “Centro Escolar de Lijó.”

37. Participação do Município de Barcelos nos X Jogos do Eixo Atlântico. 

38. Programa de generalização do ensino de Inglês e de outras atividades de enriquecimento Curricular 
(“AEC´S”) – Transferência da gestão das Empresas Municipais para o Município de Barcelos – Revogação 
dos acordos de colaboração celebrados com as Empresas Municipais em 06.09.2012.

39. Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais – “Aquisição de produtos 
de higiene e limpeza para 2013/2014”. – Artigo 6º da Lei nº8/12 de 21 de fevereiro (LCPA).

40. Pedido de parecer prévio para a renovação do “contrato de aquisição de serviços de manutenção dos 
Softwares da AIRC”. 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 renovação do “contrato de prestação de serviços anual da aplicação 
Legix”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2013).

42. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de “Assessoria jurí-
dica e representação judicial na acção arbitral que opõe o Município de Barcelos às empresas: ABB, DST, 
Investhome e Irmãos Borges, no âmbito da Pareceria Público-Privada”, pelo valor contratual estimado de 
300.000,00€, ao qual é acrescido o IVA à taxa legal em vigor, para vigorar durante dois anos – Artigo 75.º 
da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de autorização prévia 
para assunção de Compromissos Plurianuais – Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

43. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de “reparação das 
viaturas n.ºs 32 A e 71 A, marca Volvo, matrículas 29-17-ZN e 69-DZ-85, respetivamente”. Artigo 75.º da 
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2013).

44. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou o estágio de natureza 
não profissional para dois técnicos do Município de S. Domingos, Cabo Verde, nas áreas de auditoria 
financeira e recursos humanos, no âmbito do Protocolo de Geminação oportunamente celebrado entre 
os dois Municípios.

45. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: cedência de 
200 give-aways – Visita a Barcelos pelo Recrutamento de Abril de 1973 da Marinha de Guerra Portugue-
sa; cedência de uma viatura de 9 lugares para a deslocação de munícipes a Lisboa, seleccionados para 
participarem no Programa “O Preço Certo”.

46. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência de 
um espaço na Central de Camionagem – Convívio de Estudantes da Escola Secundária/3 de Barcelinhos; 
cedência do Auditório Municipal – Conferência organizada pelo MIB-Movimento Independente por Bar-
celos; cedência do Auditório Municipal – Debate sobre saúde – Bloco de Esquerda.

Proposta extra-minuta - Nomeação de Paulo António Miranda Barbosa para Vogal do Conselho de Ad-
ministração da Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M., em substituição de Carlos Alberto 
Araújo Magalhães.

Reunião de Câmara 22 de março de 2013

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