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EDITORIAL

“UM ANO DE TRABALHO INTENSO
PARA PÔR BARCELOS
NO RUMO CERTO!”

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos assume
as decisões difíceis que teve de tomar, as adversidades
com que teve de lutar e a forma como conseguiu colocar
novamente Barcelos no rumo certo. Faz um balanço
positivo deste último ano e mantém toda a esperança e
otimismo no futuro da cidade e do concelho.
Foi um ano duro que exigiu um
trabalho intenso para pôr Barcelos no
rumo certo! Neste último ano, foram
muitas as decisões difíceis que tive de
tomar, embora fundamentais para que
o projeto que abracei em 2009, e no
qual acredito, seja concretizado. Um
projeto elaborado a pensar nos barcelenses.
Os únicos interesses que a Câmara Municipal tem a defender só podem
ser os que os barcelenses mandataram.
Enquanto assim for, os barcelenses ter-me-ão na linha da frente contra quem
ousar pôr em causa este princípio.
Por isso, os motivos que levaram a
que tomasse algumas decisões no seio
do executivo municipal têm a marca do
respeito pelo mandato dos barcelenses,
pelo rigor na aplicação dos recursos

públicos e pela credibilidade que os políticos têm de pôr em
todas as atitudes que tomam.
Para que não restem dúvidas, a Câmara está bem de saúde
e recomenda-se.
Foi duro e intenso o trabalho de “arrumar a casa” dos últimos meses, mas graças à lealdade e ao empenho de todos
os trabalhadores do Município e à restauração da confiança
na hierarquia, foi possível reavaliar metodologias, combater
a excessiva burocratização dos procedimentos e clarificar os
objetivos de serviço público desta grande organização que é a
Câmara Municipal.
É fundamental referir que nenhum processo ficou parado,
nenhum investimento ficou por fazer, que nenhum apoio foi
cancelado. Posso afirmar que a Câmara está a trabalhar melhor. As respostas são mais céleres e não existe qualquer tipo
de bloqueio, omissão ou adiamento sem justificação.
A atividade da Câmara Municipal prossegue com toda a
normalidade e nada impedirá que os serviços municipais continuem a servir os cidadãos e que a ação política do executivo
coloque as necessidades e preocupações das pessoas em primeiro lugar – estes são, repito, os únicos interesses que importa defender!
Ao longo desta revista, está bem patente o trabalho que
temos vindo a desenvolver e que prova que o Município é
atuante e mantém a sua dinâmica de desenvolvimento para
o concelho.
Para mim, a política só faz sentido quando se desenvolve
em prol dos cidadãos. Não me verão defender outros interesses
que não os que jurei defender quando tomei posse, por duas
vezes, como Presidente da Câmara Municipal de Barcelos.
É, pois, nesta convicção que vos anuncio que sou novamente candidato e serei Presidente da Câmara Municipal de
Barcelos até 2021 se os barcelenses assim o quiserem.
Não estou nem sou refém de vontades alheias quanto a
esta decisão e sei que é isso que os barcelenses esperam de
mim.
Ao longo da minha vida política, julgo ter interpretado corretamente as expectativas dos barcelenses que, mais uma vez,
me dão claros sinais da opção que pretendem tomar em 2017.

MIGUEL COSTA GOMES
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos
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PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS
ANALISA AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2017

“UM ORÇAMENTO RIGOROSO
E ABERTO AOS CIDADÃOS”
Novidades das Grandes Opções do Plano e
Orçamento 2017
O documento que seguiu para a Assembleia Municipal é extremamente rigoroso, transparente e ponderado face ao quadro
económico e financeiro do país e, por isso, carateriza-se pela
sua fiabilidade e realismo.
É um Plano e Orçamento “ao serviço de opções políticas
assumidas, abertas aos contributos e à crítica das diversas forças políticas e à participação dos cidadãos”.

Estabilidade | Emprego
Está prevista uma ampla qualificação dos recursos humanos do Município, com uma aposta clara na estabilidade laboral dos serviços, através do preenchimento de
lugares de quadro, no âmbito dos concursos abertos, e a
adoção de novas formas de contratação que melhor cumpram as exigências dos serviços e as expectativas dos trabalhadores.

Introdução de um Orçamento Participativo

Mais investimento e novas apostas em estruturas
fundamentais

Este Orçamento Participativo tem um modelo diferente dos
outros orçamentos participativos “sugeridos”. Por isso, o introduzimos! Para pôr em prática esta iniciativa, o Município
dotou o Orçamento de 350 mil euros, sendo 250 mil euros destinados a projetos de empreendedorismo e inovação e 100 mil
euros para projetos educativos.
Como se refere no documento das Grandes Opções do
Plano, “pretende-se, com esta iniciativa, dar mais um passo
significativo na concretização do projeto de cidadania que
enforma a ação política do atual executivo, indo ao encontro
das exigências de maior participação e envolvimento dos cidadãos na gestão dos dinheiros públicos”.

Outra grande aposta das Opções do Plano é o investimento.
A Câmara Municipal vai manter o maior instrumento financeiro de descentralização e de investimento lançado em 2010, que
é o protocolo com as freguesias, fazendo chegar perto dos 40
milhões de euros a verba transferida. Continuará, como o fez até
ao momento, a atribuir os apoios financeiros do Município extra
protocolo necessários, de acordo com a situação de cada uma das
freguesias do concelho. Desde 2010 até à presente data, os valores dos apoios extra protocolo atingiram o valor de cerca de 20
milhões de euros.
Para além de manter todas as condições que propiciem
o investimento privado – de que a aprovação dos reconheci-
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mentos de interesse público é exemplo, pois, nos últimos sete
anos permitiu, por esta via, um investimento de mais de 70 milhões – a Câmara Municipal vai iniciar um conjunto de obras
cofinanciadas por fundos europeus, garantindo a respetiva
comparticipação nacional.

Orçamento de mais de 60 milhões
O valor do Orçamento, na receita e na despesa, é de 60,7 milhões de euros, registando-se um aumento de perto de 900 mil
euros nas transferências correntes.
As despesas de capital ascendem a mais de 24 milhões de
euros, prevendo-se um investimento superior a 14 milhões de
euros. A despesa corrente diminui mais de 400 mil euros.
O Município manterá a sua saúde financeira e os compromissos de curto, médio e longo prazo – no final do terceiro trimestre de 2016, o prazo médio de pagamento a fornecedores
era, segundo a DGAL, de 16 dias.
Relativamente aos impostos e taxas manter-se-ão os de 2016.

Impostos diretos e indiretos
Quanto aos impostos diretos, tem havido uma estabilização da
sua cobrança desde 2011. O Município vai praticar uma taxa de
0,35 do IMI nos prédios avaliados (muito longe da taxa de 0,5
prevista na Lei) e conceder uma redução de 10, 15 e 20% na taxa
do IMI às famílias com 1, 2 e 3 filhos ou mais respetivamente;

vai continuar a cobrar uma Derrama sobre o rendimento das
pessoas coletivas (IRC) com preocupações de justiça e equidade fiscal numa avaliação de descriminação positiva, ou seja,
isentar as empresas com um volume de negócios até 150 mil
euros e a cobrança de uma taxa reduzida de 1,2 para os rendimentos acima daquele valor; continuar a praticar as mesmas
taxas cobradas pelo Município desde 2010, quando a Lei prevê
a sua atualização de acordo com inflação de cada ano; continuar a considerar as Juntas de Freguesia como parceiros na
gestão municipal, transferindo o equivalente a 200% do FFF
por transferência de competências através de protocolo a renovar, bem como comparticipar financeiramente outros projetos em diferentes áreas de intervenção e que se entendam
necessários; continuar a isentar as esplanadas de ocupação da
via pública a cafés, bares, pastelarias e afins.

Reabilitação do património e apoio
às comunidades desfavorecidas
Noutra frente de investimento no âmbito dos fundos comunitários está o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano,
que tem uma dotação de mais de 13,7 milhões para o Município de Barcelos.
As intervenções prioritárias ocorrerão na reabilitação (interior e exterior) do edifício habitacional do Bairro da Fundação Salazar e no espaço público do Bairro do IHRU, já a intervenção no interior deste Bairro está a cargo do IHRU.
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REQUALIFICAÇÃO DÁ
NOVA VIDA AO
MERCADO MUNICIPAL
O atual Mercado Municipal de Barcelos situase dentro do perímetro do Centro Histórico
da cidade. Funciona desde 1969 e destinase ao abastecimento de produtos frescos,
nomeadamente peixe, carnes, ovos, fruta e
legumes, seja nas lojas fixas existentes, seja
aos produtores agrícolas que ao longo da
semana vêm vender os produtos que cultivam
nas suas pequenas explorações, verificando-se
aqui também uma função social.
Para atrair mais comerciantes, aumentando
a taxa de ocupação, e consequentemente
clientes, favorecendo o desenvolvimento
económico dos agentes ali instalados e da zona
envolvente, tendo em conta o fluxo de pessoas
que pode vir a atrair, o Mercado Municipal vai
ser alvo de obras de reabilitação integral.
As intervenções a fazer passam pelo projeto
de arquitetura, projeto de estabilidade,
rede de abastecimento de água e esgoto,
segurança contra o risco de incêndio,
instalação eletromecânica (ascensor), gás e
telecomunicações, com o objetivo de melhorar
as condições da atividade aqui instalada e de
promover uma taxa de ocupação máxima.
A requalificação, modernização e
reposicionamento do Mercado Municipal
pretende devolver esta infraestrutura histórica
aos barcelenses, mas também um espaço para
passarem alguns dos seus momentos de pausa
e lazer.

Ainda no âmbito dos apoios comunitários, prevê-se um investimento prioritário na reabilitação do Mercado Municipal

Obras | Apoios com o financiamento exclusivo do
Orçamento Municipal são para manter
Apoios com o financiamento exclusivo do Orçamento Municipal
são para manter. Como é o caso da Rua de Santa Marta e o acesso
rodoviário ao IPCA. O projeto da Avenida dos Combatentes também deverá avançar. Mas outras áreas do Plano merecem igual
destaque, como é o caso do apoio social, prevendo-se o reforço de
verbas em qualquer situação que a cada momento seja necessário acorrer, mantendo, também, a aposta na educação como elemento estruturante de desenvolvimento do concelho.

Educação
Cerca de quatro milhões de euros serão investidos no parque
escolar da rede do 1.º ciclo e jardins de infância do concelho,
com a construção do Centro Escolar da Várzea, o pavilhão
desportivo de Fragoso e a reabilitação das escolas de Roriz e
de Macieira de Rates (Paulinhos).
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“Encaramos qualquer projeto de
intervenção em territórios urbanos
como um processo estratégico que deve
acompanhar os novos paradigmas
de desenvolvimento e de mudança
das sociedades e dos seus habitantes,
promovendo espaços mais coesos, cidades
competitivas, atrativas e com maior
valor económico e cultural. É esse o
caminho que temos traçado para a nossa
cidade. Por isso, continuaremos a investir
nas áreas da educação e do ensino, no
turismo e na cultura, nas infraestruturas
e nas políticas ambientais, nos apoios
sociais, apostando no desenvolvimento
sustentado do nosso concelho"
Miguel Costa Gomes

A ABRIR… INVESTIMENTO

O Município de Barcelos investiu mais de 300
mil euros em edifícios escolares e parques
infantis
Este valor foi investido na aquisição de seguros de responsabilidade civil, na recuperação, requalificação e
construção de novos parques infantis e a sua respetiva
certificação, tanto em edifícios escolares como nos parques infantis em espaços públicos.
Este trabalho elaborado, durante este último mandato, em 34 parques infantis teve a colaboração das
Juntas de Freguesia no tratamento e execução da base
e instalação dos equipamentos, sendo todo o material
necessário fornecido pelo Município de Barcelos.
A Câmara continuará a apostar na segurança das
crianças, dotando estes espaços com maior segurança
e certificação para os mais jovens poderem divertir-se e
brincar em segurança, e continua a recuperar/requalificar e a construir mais parques infantis em vários estabelecimentos escolares e espaços públicos.

Parques Infantis - Local

Freguesia

Escola EB1/JI de Aborim

Aborim

Investimento

JI de Aldreu

Aldreu

6.371,65 €

Escola EB1/JI de Alvelos

Alvelos

8.330,00 €

Rua João Nepumuceno (Junto à Repsol)

Arcozelo

10.330,00 €

Centro Escolar de Arcozelo

Arcozelo

10.492,00 €

JI de Areias de Vilar

Areias de Vilar

Parque da Cidade

Barcelos

31.045,00 €

CE Barqueiros

Barqueiros

10.350,00 €

EB1/JI Bastuço Sto Estevão

Bastuço Sto Estevão

11.869,00 €

EB1/JI de Carapeços

Carapeços

16.700,00 €

EB1/JI de Cossourado

Cossourado

8.300,00 €

Jardim de Infância de Courel

Courel

4.184,50 €

EB1/JI Fonte Coberta

Fonte Coberta

5.900,00 €

Centro Escolar de Fragoso (Parque da Frente)

Fragoso

11.045,00 €

Centro Escolar de Fragoso (Parque de Trás)

Fragoso

6.000,00 €

EB1/JI de Galegos Santa Maria

Galegos Santa Maria

5.974,00 €

EB1/JI de Galegos S. Martinho

Galegos S. Martinho

4.700,00 €

Centro Escolar de Gilmonde

Gilmonde

8.000,00 €

Centro Escolar de Lijó

Lijó

10.492,00 €

EB1/JI de Milhazes

Milhazes

Urbanizaçãodo Pinhal

Moure

8.676,50 €

JI de Pereira

Pereira

6.490,79 €

EB1/JI da Pousa

Pousa

4.738,00 €

EB1/JI de Carreira

S. Miguel da Carreira

EB1 da Silva

Silva

EB1/JI de Silveiros

Silveiros

6.490,79 €

JI de Vila Boa

Vila Boa

8.300,00 €

Quinta da Cal - Vila Boa

Vila Boa

10.400,00 €

Centro Escolar António Fogaça (parque Inferior)

V. F S. Martinho

Centro Escolar António Fogaça
(Parte de cima da escola)

V. F. S. Martinho

Bairro da Misericórdia

V. F. S. Martinho

Centro Escolar de Viatodos

Viatodos

6.930,50 €

Rua do Monte

V.F.S. Pedro

6.800,00 €

JI de Vila Frescainha S. Pedro

V. F. S. Pedro

8.400,00 €

13.221,88 €

6.490,79 €

5.369,00 €

6.490,79 €
16.700,00 €

8.615,00 €
6.800,00 €

300.997,19 €
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MELHORES ACESSOS PARA MILHAZES E FARIA
A construção do Caminho
Municipal 1115 está perto
de se tornar uma realidade.
Isto porque o Presidente da
Câmara Municipal de Barcelos,
Miguel Costa Gomes, assinou
com o proprietário da empresa
construtora Martins & Filhos
SA., Jorge Martins, um
auto de consignação para a
realização da obra, orçada em
1.543.437,01 euros.

Para o autarca, esta obra resolverá “diversos
pontos dissonantes e introduzirá uma enorme mais-valia na qualidade de vida da população e dos utentes”.
A via será alvo de uma intervenção com
uma extensão total de 2207 metros, que inclui alargamento de plataforma e faixa de
rodagem com correções de traçado, desde a
Escola Abel Varzim até ao cruzeiro de Faria.
Além disso, inclui circulação pedonal, o arranjo urbano entre a igreja de Faria e o cruzeiro, a instalação de rede de águas pluviais
e o melhoramento da passagem hidráulica
existente sobre a Ribeira de Milhazes.
Esta obra – que vai beneficiar as freguesias de Milhazes, Faria, Vilar de Figos, Cristelo, Vila Seca, Paradela e outras freguesias
limítrofes - vem resolver o mau estado do
pavimento e precaver o aumento do tráfego

previsto devido à construção do Aterro Sanitário e do empreendimento do Espaço Social
do Enfermeiro.
A assinatura do auto foi acompanhada
pelo Presidente de Junta da União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, entre
outros elementos da Junta.

500 MIL EUROS NA REQUALIFICAÇÃO
DO CAMPO 25 DE ABRIL

RUA DO QUEIMADO
ABRIU AO TRÂNSITO

O Campo 25 de Abril, assim como as ruas da zona envolvente - Rua Padre Alfredo
da Rocha Martins e Rua Dr. Francisco Torres estão a ser alvo de uma requalificação.

Já circula trânsito na Rua Filipa Borges e Rua
do Queimado, em Vila Frescaínha São Martinho, União de Freguesias de Barcelos, Vila
Boa e Vila Frescaínha (São Martinho e São Pedro), após o corte destas vias, a 11 de abril, para
obras de urbanização relativas à construção
de uma superfície comercial naquela zona.
A obra, que teve um prazo de execução de
80 dias, consistiu na remodelação e execução
de novas infraestruturas urbanas, designadamente a renovação da iluminação, melhoramento das telecomunicações, RSU, construção
de passeios, a requalificação da plataforma rodoviária da Rua do Queimado e a construção
de uma rotunda na interseção da Rua do Queimado com a Rua Filipa Borges, melhorando de
forma significativa o acesso ao IPCA.

A obra recebeu a visita do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, que salientou que este projeto “vem no seguimento de uma ampla requalificação do centro da cidade, conjugada com outras obras que já foram feitas nas Avenidas D. Nuno Álvares Pereira e João Duarte, que têm como
objetivo promover a mobilidade e a acessibilidade, quer para os automobilistas,
quer para os peões, através da requalificação das infraestruturas viárias, de
forma a conjugar a fluidez do tráfego com a segurança dos transeuntes”.
O autarca decidiu acompanhar de perto a obra, uma vez que se trata de
uma intervenção complexa, já que consistirá na remodelação das redes de
drenagem e de distribuição de água, bem como na modernização da rede de
iluminação, criação de vias de acesso e pavimentação das ruas.
Esta obra estruturante, que deverá ficar pronta no primeiro semestre de
2017, implica um investimento de 466 863,85 euros.
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BARCELOS LANÇA REDE LOCAL
DE CUIDADOS EM DEMÊNCIA E AVC
Foi no dia 10 de outubro que Barcelos viu “nascer” um importante projeto: a Rede Local de Cuidados Especializados (RLCE).
Esta Rede de Cuidados, lançada no Dia Mundial da Saúde
Mental, é uma inovação pioneira em Portugal e visa coadjuvar
o Serviço Nacional de Saúde, principalmente os Cuidados de
Saúde Primários e os Cuidados Continuados Integrados. A estrutura tem como objetivo dar apoio a cuidadores, familiares e
portadores de demência, acidentes vasculares cerebrais, idosos, crianças e a jovens com perturbações emocionais.
“Este projeto é uma garantia para os cidadãos que necessitam desta rede se sintam, de facto, protegidos e acarinhados,
e que sejam olhados com respeito pela doença que têm”, salientou o Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes.
Já em novembro abriu o Gabinete de Apoio Especializado e teve início a ação “Procuidador”, mas a rede preconiza o
desenvolvimento longitudinal de quatro projetos específicos

que instituem sobretudo uma lógica domiciliar e de capacitação dos doentes e famílias para lidar com as suas incapacidades e/ou dependências.
Esta iniciativa surge no âmbito do plano de intervenção
da Rede Social do concelho e conta com a participação da Câmara Municipal de Barcelos, da Casa de Saúde S. João de Deus,
da Casa de Saúde de S. José e da Associação AVC.

MINISTRO APOIA
CONSTRUÇÃO
DA PASSAGEM INFERIOR
RODOVIÁRIA EM MIDÕES
Consciente da importância da ferrovia para o Município,
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa
Gomes, assinou o auto de consignação da Empreitada da
Supressão da Passagem de Nível, com a construção
da Passagem Inferior Rodoviária em Midões.
A cerimónia contou com a presença do Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, do Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme D’ Oliveira Martins, e do
Presidente da Infraestruturas de Portugal, António Ramalho,
Miguel Costa Gomes afirmou que sempre foi “defensor do
aproveitamento maior daquilo que é a linha ferroviária” referindo que “a ferrovia é dos transportes mais económicos e baratos que existe, mas neste momento, em Barcelos, não é um
meio de transporte competitivo”.
O edil frisou, ainda, que “a concretização desta obra permitirá a instalação de uma segunda via de resguardo e de cruzamento de comboios até 750 metros que irá permitir maior

competitividade neste meio de transporte”. Já o Ministro Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, sublinhou que
“esta intervenção tem um especial simbolismo, pois é a primeira obra no âmbito do projeto de eletrificação do troço, na Linha
do Minho, a avançar no terreno”. “O projeto de Eletrificação do
troço entre Nine e Valença (fronteira) da Linha do Minho representa um investimento estimado superior a 80 milhões de
euros e integra o Plano de Investimentos em infraestruturas
Ferroviárias 2020 apresentado pela Infraestruturas de Portugal em fevereiro deste ano”, acrescentou.
A empreitada, adjudicada à empresa ABB – Alexandre Barbosa Borges, SA - tem como objetivo a supressão da atual passagem de nível automatizada com meias barreiras, situada na
união de freguesias de Gamil e Midões e representa um investimento superior a 800 mil euros com um prazo de execução de
180 dias. Por outro lado, o projeto contempla a execução de uma
Passagem Inferior Rodoviária, com duas faixas de rodagem.
Recorde-se que esta intervenção está prevista no âmbito
do projeto de eletrificação do troço Nine/Viana do Castelo, na
Linha do Minho, que contempla igualmente a requalificação
da Estação Ferroviária do atual Apeadeiro de Midões.
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CENTRO PAROQUIAL
DE AREIAS DE VILAR
TEM NOVA “CASA”
Areias de Vilar tem um novo Centro Social e Paroquial desde o dia 29 de maio. Na inauguração, o Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, elogiou
a obra e anunciou que a Carta Social de Barcelos está a ser
concluída para que haja uma melhor gestão da oferta. “Felizmente temos infraestruturas que respondem às necessidades”, assegurou.
Após presidir o ato inaugural e a benção, o Arcebispo de
Braga, D. Jorge Ortiga, salientou a importância da obra nos

tempos de crise, que propiciam o isolamento dos idosos, providenciando desta forma estruturas e recursos humanos capazes de cuidar da população mais velha.
O Centro Social e Paroquial de Areias de Vilar custou cerca de 600 mil euros, está equipado com uma creche para 22
crianças e um centro de dia para 15 idosos, além de assegurar
apoio domiciliário a mais 20 pessoas.
A cerimónia contou, ainda, com a presença do pároco da
freguesia, Valter Torres

••••••

COMEMORAÇÕES

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
COMEMOROU 516º ANIVERSÁRIO
Os 516 anos da Sanda Casa da Misericórdia de Barcelos não
podiam passar em branco. Assim, no dia 29 de maio, a data foi
celebrada com a presença do Presidente da Câmara Municipal
de Barcelos, Miguel Costa Gomes, do Provedor da Santa Casa,
Vitor Coutinho, do Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga,
entre outras personalidades.
Nesta ocasião, o autarca reconheceu a importância social
da instituição: “A Santa Casa faz parte das instituições que
muitas vezes resolve aquilo que o poder central e local muitas
vezes são incapazes”. Já o Provedor da Santa Casa, Vítor Coutinho, aproveitou esta data especial para anunciar vários proje-
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tos para o futuro, nomeadamente a requalificação dos lares, a
edificação de um ginásio, a criação de um Gabinete de Apoio à
Comunidade e de uma Academia dos Afetos.
O Arcebispo de Braga alertou para o facto de ser “imperioso ter uma cultura de solidariedade”, que necessita de “um
princípio aglutinador das diversas instâncias com objetivos
e finalidades diversas mas sempre dominadas pela ideia do
bem comum”.
O programa comemorativo de aniversário incluiu uma
missa, uma sessão solene e a atuação do grupo “Tom Clássico
– Tocamos Emoções”.

A ABRIR…

••••••

INVESTIMENTO

Aguiar

Barqueiros

Vila Seca

PRESIDENTE DA CÂMARA INAUGUROU
CASAS MORTUÁRIAS DE AGUIAR, BARQUEIROS
E VILA SECA
No dia em que a freguesia de Aguiar realizou as tradicionais festividades em honra de Sto. António, 19 de junho, foi
inaugurada a Casa Mortuária pelo Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes.
Após o descerramento da placa, o Presidente da Junta de
Freguesia, António Pereira, agradeceu o apoio financeiro da
autarquia esperando “continuar a contar com o apoio do Município, sem o qual não teríamos conseguido realizar estas
obras”. Miguel Costa Gomes garantiu que a Junta de Freguesia
“terá na Câmara Municipal um parceiro”, acrescentando que
o executivo municipal tem total disponibilidade para analisar
outros pedidos solicitados pela freguesia.
As obras foram da responsabilidade da Junta de Freguesia e
implicaram um investimento total de 133 mil euros, sendo que
a Câmara atribuiu um subsídio no valor de 68.000,00€, correspondente a cerca de cinquenta por cento do valor total da obra.
Após a inauguração, a festa continuou no palco com o Festival de Folclore e com o convívio dos populares da União de
Freguesias.

Inauguração de Casa Mortuária de Vila Seca
Miguel Costa Gomes inaugurou, mais uma Casa Mortuária,
desta vez em Vila Seca, a 24 de julho, dia em que se assinalou
o Dia da Freguesia.
O Presidente da Junta de Freguesia, José Faria, agradeceu à autarquia a doação do terreno necessário à implantação da casa mortuária e o apoio financeiro para o arranjo
urbanístico, esperando “continuar a contar com o apoio do
Município, sem o qual não teríamos conseguido realizar estas obras”.

Já o pároco, Paulo Sérgio, felicitou a Junta de Freguesia e a
Câmara pelo trabalho conjunto em prol da comunidade, manifestando a sua satisfação pela construção das obras.
Por sua vez, o Presidente da Câmara teceu elogios ao trabalho desenvolvido pela União de Freguesias, sublinhando
os cuidados com a gestão dos dinheiros públicos e a parceria
entre a autarquia e a Fábrica da Igreja para a concretização
da obra da casa mortuária: “As dificuldades são grandes e os
desafios também, mas cabe-nos gerir os dinheiros públicos o
melhor que sabemos e podemos. É com muita satisfação que
vejo aqui o esforço feito nesse sentido pela Junta de Freguesia”.

Barqueiros com nova Casa Mortuária
Já no dia 8 de setembro foi a vez da Casa Mortuária de Barqueiros ser inaugurada pelo autarca, numa data em que se celebra a tradicional Festa da Nossa Senhora das Necessidades.
O Presidente da Junta de Freguesia, António Cardoso, e
o Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, juntaram-se para o descerramento da placa, momento muito aplaudido pela população. O Presidente da Junta
considerou que esta inauguração foi “histórica para a freguesia”, frisando que “espera continuar com o apoio do Município,
sem o qual não teriam conseguido realizar esta obra”.
Miguel Costa Gomes recordou a afetação de importantes recursos financeiros municipais às freguesias, vincando, assim, as
prioridades políticas estabelecidas pelo atual executivo camarário.
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POLÍTICA DE PROXIMIDADE

DIA DA FREGUESIA CELEBRADO
EM TODO O CONCELHO

No fim de semana de 30 e 31 de julho foi
celebrado o Dia da Freguesia em Lama,
Pereira, Manhente, Galegos São Martinho
e União de Freguesias de Creixomil e
Mariz. As celebrações envolveram a
população e as suas coletividades e não
faltou animação com música e jogos
tradicionais.
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Miguel Costa Gomes esteve presente nestas freguesias e felicitou a comemoração
do Dia da Freguesia, referindo que “é uma forma de afirmar a importância das
autarquias e das comunidades locais e que homenageiam a comemoração dos
40 anos do Poder Local e da realização das primeiras eleições autárquicas”.
Lama e Pereira festejaram o seu dia a 30 de julho, e as comemorações em
Manhente, Galegos São Martinho e União de Freguesias de Creixomil e Mariz
realizaram-se no dia seguinte.

Lijó, Pousa e UF de Milhazes, Vilar de Figos e Faria
Já nas freguesias de Lijó, Pousa e União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos
e Faria, a data foi celebrada no dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas.
O Presidente da Câmara Municipal, Miguel Costa Gomes, felicitou cada
uma das freguesias, aproveitando para referir que estes dias possuem “um significado e uma cultura que lhes está naturalmente apensa”.
As festas promovidas pelas Juntas de Freguesia têm como objetivo
mobilizar toda a população para celebrar a amizade e a ligação que os
naturais e residentes têm pela freguesia, juntando também as Associações
locais.
Durante o verão o Presidente visitou muitas outras freguesias do concelho.

A ABRIR…
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POLÍTICA DE PROXIMIDADE

MINISTRO DA SAÚDE
VISITOU
UNIDADE DE SAÚDE
FAMILIAR DE VIATODOS
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, acompanhou a visita do Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes, à Unidade de Saúde Familiar de Viatodos (USF). Também o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, o
Presidente da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), António Pimenta Marinho, e da Diretora Executiva do ACES Cávado III
– Barcelos / Esposende, Sofia Leal, aproveitaram para testemunhar as condições da USF, uma das 12 unidades tuteladas pela ARS-Norte
que foi escolhida para transitar de Modelo A para Modelo B.
O Modelo B instalado na USF Viatodos visa refletir equipas de
maior amadurecimento organizacional e tem como objetivo formar uma equipa de saúde que esteja disposta a aceitar um nível
de contratualização de patamares de desempenho mais exigente.
Miguel Costa Gomes sublinhou que “a política deve aproximar-se dos cidadãos”, e que “as USF têm um papel fundamental nessa aproximação”.
O edil barcelense aproveitou, ainda, para relembrar à atual
administração da ARS Norte e ao Ministro da Saúde um compromisso assumido pelo presidente da ARS Norte anterior, no
âmbito do mapeamento das necessidades de saúde de Barcelos: “Na altura ficou acordado um investimento que vai ser
feito na Unidade de Saúde Familiar de Martim que está sustentado no quadro comunitário”.

Adalberto Campos Fernandes admitiu que as USF estão a
falhar num dos fundamentos que levaram à sua criação: diminuir a afluência de doentes às urgências hospitalares. O Ministro da Saúde admitiu que o Governo tem um programa com
medidas que visam “aumentar a resolutividade dos centros de
saúde, como facultar exames de diagnóstico simples e alargar
os horários das USF”.
A Unidade de Saúde Familiar de Viatodos, pertencente
ao Agrupamento de Centros de Saúde Barcelos/Esposende,
presta assistência a 9054 utentes de uma área geográfica que
compreende as freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães, Monte de Fralães, Cambeses, Carreira e Nine.

BANDA MUSICAL DE OLIVEIRA E CÂMARA MUNICIPAL
PRESTARAM HOMENAGEM A CÂNDIDO BASTOS
O diretor e o ex-maestro da Banda Musical de Oliveira, Cândido Bastos, foi o
protagonista de uma homenagem no dia 15 de agosto na sede daquela associação. O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes,
esteve presente na cerimónia e salientou a dedicação incansável, o empenho e
sobretudo a generosidade de Cândido Bastos.
O auditório da sede da coletividade encheu para este tributo que se iniciou
com um espetáculo do grupo musical, “Sons de Barro”, uma orquestra formada
por cerca de 20 crianças e jovens que tocam instrumentos construídos a partir
de argila, a que se seguiu uma adaptação do musical “Música no Coração”.
Durante a homenagem foi também apresentado o livro “Tempo de Marcha
– Os 50 anos de Cândido Bastos na Banda Musical de Oliveira”, que reúne grande parte da documentação existente acerca do grupo desde 1965. A autora e
filha do homenageado, Sandra Bastos, também não faltou e elogiou sobretudo
a capacidade unificadora do pai.
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PEREGRINAÇÕES
DO CONCELHO ATRAEM
MILHARES DE PESSOAS
As peregrinações anuais ao Santuário de Nossa Senhora da Franqueira e ao Santuário de Nossa Senhora da
Aparecida, em Balugães, voltaram a reunir milhares de fiéis.
Na Franqueira, a missa campal foi presidida pelo bispo auxiliar de Braga, D. Francisco Senra Coelho, que frisou “que a sociedade precisa de cristãos que testemunhem com as suas vidas a beleza do amor de Deus”. Recorde-se que a peregrinação
é anualmente organizada pela Confraria de Nossa Senhora do
Rosário da Franqueira.
Já no feriado religioso da Assunção de Nossa Senhora, milhares de pessoas subiram ao Santuário da Senhora da Aparecida, em Balugães, para prestarem homenagem à Virgem.

Também esta cerimónia foi presidida pelo bispo auxiliar de
Braga, D. Francisco Senra Coelho. Aqui, tal como no dia anterior na Franqueira, confrarias de várias paróquias do concelho marcaram forte presença. Na peregrinação à Senhora da
Aparecida, juntaram-se, também, confrarias dos concelhos de
Viana do Castelo e de Ponte de Lima.
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, e a vice-presidente, Armandina Saleiro, acompanharam as cerimónias.

AUTARQUIA APOSTA
NO DESPORTO

PRESIDENTE DA CÂMARA
PRESENTE NO BTT 5 CUMES

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, assinou contratos-programa de desenvolvimento
desportivo com cinco instituições desportivas do concelho e
dezoito atletas em nome individual, que incluem uma comparticipação financeira do Município no valor global de cerca
de 40 mil euros.
Nesta ocasião, o edil salientou o “esforço do Município para
ajudar as associações e atletas” que levam o nome de Barcelos
além fronteiras. Além disso, deixou um apelo no sentido de
haver uma continuidade do trabalho desportivo desenvolvido,
“porque o movimento associativo é uma das maiores riquezas
que Barcelos tem”.
Os contratos, aprovados nas reuniões do executivo municipal no dia 23 de maio, têm por objetivo a execução de um
programa de desenvolvimento desportivo, através do fomento, divulgação e prática do desporto.

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa
Gomes, esteve presente, no dia 25 de setembro, na entrega de
prémios da prova Givec Maratona BTT 5 Cumes – organizada
pela Associação Amigos da Montanha.
Miguel Costa Gomes agradeceu à organização pela iniciativa que traz a Barcelos participantes de todo o país, e
não só, e enalteceu a ação de reflorestação a que a associação se propôs.
A prova contou com 2200 inscritos. Por cada inscrição, a
Associação irá adquirir uma árvore para reflorestar o Monte do
Cresto, em Aldreu, passagem obrigatória da prova dos 5 Cumes.
No dia 26 de novembro, no âmbito da Semana da Reflorestação Nacional, os Amigos da Montanha propuseram associar-se ao Município de Barcelos, à semelhança de anos anteriores, e em conjunto ajudar a reflorestar o Monte do Cresto,
em Aldreu, fortemente fustigado pelas chamas este verão.
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BOMBEIROS DE BARCELINHOS
FESTEJAM ANIVERSÁRIO NO NOVO QUARTEL

“A Autarquia nunca deixará de apoiar os bombeiros”. Estas foram
as palavras do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, durante a cerimónia do 95º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos,
que ficou marcada pela inauguração do novo quartel, com condições para albergar a maior corporação de bombeiros do país.
Acompanhado pela Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e pelo Presidente da Liga de Bombeiros
Portugueses, Comandante Jaime Marta Soares, Costa Gomes referiu que o novo quartel “não é apenas uma obra dos Bombeiros
Voluntários de Barcelinhos, mas sim uma obra do Município de
Barcelos”. Neste momento importante para os “soldados da paz”
do concelho, o autarca reafirmou o compromisso de não reduzir
o apoio financeiro às três corporações de Barcelos.
A representante do governo, na visita ao novo quartel, elogiou a “dinâmica” da corporação, e aproveitou a ocasião para

apontar a abertura de novos concursos, no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, para obras de quartéis de bombeiros e
para a aquisição de veículos operacionais. Constança Urbano de
Sousa falou de “um magnífico quartel” que representa “um trabalho magnífico de 131 operacionais com uma robusta capacidade de intervenção” salientando que “há muito ainda para fazer”.
A obra, orçada em 2 milhões de euros, deixou orgulhoso o
Presidente da Direção, José Costa: “Se não fosse o Município de
Barcelos esta obra não era possível, a construção deste quartel
mostrou que com vontade e querer conseguiram-se ultrapassar obstáculos utópicos”.
A direção da corporação da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Barcelinhos não dá as obras por
terminadas e pretende, no futuro, concluir a terceira fase, com
a construção de um heliporto, um ginásio para a corporação e
um hangar para ambulância.
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Dra. Maria José Fernandes, filha do deputado barcelense, João Baptista Machado

Dr. Eduardo Miranda de Andrade Calheiros Figueiredo, neto do deputado barcelense,
Adelino Augusto Miranda de Andrade

Família dos homenageados

DIA DA CIDADE COMEMORADO COM
HOMENAGENS A DEPUTADOS BARCELENSES
O Auditório dos Paços do Concelho foi o palco da homenagem a Adelino Miranda de Andrade e a João Baptista
Machado, que decorreu na sessão solene das comemorações do 88º aniversário da Elevação de Barcelos a Cidade.
As famílias dos únicos deputados barcelenses na Assembleia
Constituinte (1976) receberam das mãos do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, a Medalha
de Honra da Cidade Barcelos, e das mãos do Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, Duarte Nuno Pinto, o diploma, numa homenagem póstuma que recebeu o aval de todos
os grupos parlamentares.
Neste dia comemorativo para a cidade, o autarca elogiou
o papel relevante que os homenageados tiveram na construção da democracia portuguesa, bem como a integridade e a
idoneidade moral, justificando assim a atribuição dos títulos.
Salientou a importância da homenagem, a qual demonstra
uma vontade de “respeitar e enaltecer os homens e mulheres
que contribuíram para o progresso da nossa terra e do nosso povo”, assim como de “passar às gerações mais novas os
feitos e os exemplos dos barcelenses que se afirmaram pela
dedicação aos seus ideias e às causas Barcelos”. “A lealdade e a
memória são, para nós, os alicerces da política”, reiterou.
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A cerimónia de atribuição das Medalhas de Honra esteve
integrada nas Comemorações do Dia da Cidade, que tiveram
início no dia 31 de agosto, pela manhã com a Cerimónia Protocolar do Hastear da Bandeira, no Largo do Município. Durante
a tarde, decorreram várias intervenções musicais um pouco
por toda a cidade pela Associação Juvenil de Bandas Filarmónicas – Estágios Sopro do Minho.
Houve ainda muita animação musical para marcar a data,
como um concerto de música e poesia pelo Coro de Câmara
de Barcelos, um recital de piano por Constantin Sandú, um
concerto pela Associação Juvenil de Bandas Filarmónica – Estágio Sopros do Minho 2016, na Frente Riberinha.
Ainda no âmbito das festas da cidade, decorreu o XXI Festival
de Folclore da Cidade de Barcelos – Grupo de Danças e Cantares
de Barcelos, na Avenida da Liberdade. Mas a festa não ficou por
aqui, ainda foi projetado, no Largo de Município, um espetáculo
de videomapping, e realizou-se um recital de fado clássico Amália Sempre, pelo coro Vox Angelis, no Largo Dr. Martins Lima.

DELIBERAÇÕES

DELIBERAÇÕES
REUNIÃO DE CÂMARA 11 DE MARÇO DE 2016
1.	Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 3 Alunos –
Escalão (A) – refeição gratuita; 1 Aluno – Escalão (B) - comparticipação em 50% refeição.
2.	Atribuição de subsídio no valor de 6.000,00€ ao Centro de Assistência Social de Balugães para
prestar apoio nas mais diversas valências.
3.	Atribuição de subsídio no valor de 220 euros à APEVIBO - Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola de Vila Boa, relativo ao transporte dos apoiantes da instrutora Luciana Silva
na sua participação na “XXV Convenção Internacional da Promofitness”.
4.	Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos.
5.	Cedência de material para oferta à Fibro – Associação Barcelense de Fibromialgia e Doenças Crónicas.
6.	Atribuição de subsídio no valor de 5.243,23€ à União de Freguesias de Alvito (S. Martinho e S. Pedro)
e Couto para comparticipar nas despesas relativas ao jardim de infância afeto à União de Freguesias.
7. Atribuição de subsídio para atividades extracurriculares a Agrupamentos de Escolas.
8. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
9. Cedência de material a título definitivo.
10. Apoio Logístico à Comissão da Procissão das Cruzes.
11.	Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € ao Grupo Coral Slhallon para organizar diversas
atividades no dia 25.04.16, para as comemorações do seu 34º aniversário.
12.	Atribuição de subsídio no valor de 3.000,00€ e apoio logístico para promover o “I Congresso de
Direito Constitucional Internacional – CONDIT 2016”, nos dias 18 e 19 de abril, no IPCA.
13.	Atribuição de subsídio no valor de 8.126,00 € à Freguesia de Alvelos para proceder ao alargamento e requalificação do espaço envolvente da Rua da Devesa.
14.	Atribuição de subsídio no valor de 18.625,93 € à Freguesia de Barqueiros que está a proceder à
construção da Casa Mortuária.
15.	Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Freguesia de Carvalhal para aquisição de carrinha.
16.	Atribuição de subsídio no valor de 14.970,00 € à Freguesia de Cossourado para proceder a
trabalhos de reparação na parede de suporte da E.M. 547.
17.	Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Gilmonde para proceder a obras
de requalificação da rede viária.
18.	Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Freguesia de Roriz para proceder à pavimentação da Travessa das Austrálias.
19.	Atribuição de subsídio no valor de 12.312,54 € à União de Freguesias de Carreira e Fonte Coberta
para proceder às obras de drenagem de águas pluviais e requalificação de valetas, na Rua Arqto
Borges Vinagre, em Carreira.
20.	Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias de Creixomil e Mariz para
proceder à execução de obras na Rua e Largo do Terreiro, em Mariz.
21.	Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à União de Freguesias de Sequeade e Bastuço
(S. João e Sto Estevão) para proceder às obras de alargamento e pavimentação de Rua da Prameira, em Bastuço Sto Estevão.
22.	Atribuição de subsídio no valor de 7.958,00 € à União de Freguesias de Silveiros e Rio Covo Sta
Eulália para proceder às obras de drenagem de águas pluviais na Rua José Gomes de Sá, em
Silveiros.
23.	Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € aos Bombeiros Voluntários de Barcelos para reparação da auto-escada.
24.	Atribuição de subsídio no valor de 6.000,00 € à Tertúlia Barcelense para ajudar no desenvolvimento dos seus objetivos.
25. Relatório de Contas 2015 – Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.E.M..
26. Procedimento Concursal. Ratificação.
27.	Cedência das instalações das Piscinas Municipais para a realização da “Festa da Primavera”.
Ratificação.
28. «Projeto Artístico - 2016».
29. Projeto «Moda Barcelos 2016».
30. Adesão do Município de Barcelos a Secção de Municípios "Cidades Inteligentes".
31. Aquisição de Serviços de Transportes Escolares para o ano letivo de 2016/2017.
32. Celebração de contrato de fornecimento de refeições escolares.
33. Regulamento de Apoio à Habitação Social do Município de Barcelos.
34. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Miguel Soares Carvalho.
35.	Emissão de declaração de acordo com alínea b), do artº 4º, da Portaria nº 162/2011, de 18 de
Abril. Ratificação.
36. Torneio de Elite. Apuramento Campeonato da Europa Sub-19. Braga/Porto 2015/16. Ratificação.
37.	Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Despertar dos Sons, Lda. – “Bamos
às Cruzes”. Ratificação.
38.	Alteração do regulamento de Taxas pela Realização de Infraestruturas Urbanísticas e Obras de Edificação do Município de Barcelos - Instrução – Aprovação do projeto de alteração do regulamento.
39.	Ratificação de despachos do Vereador Domingos Pereira que aprovaram o seguinte: - Cedência
de uma sala no Pavilhão Municipal de Barcelos, ao Círculo Católico de Operários de Barcelos, para
a realização de um seminário de "Ju jitsu", no dia 2 de abril; - Cedência do Auditório da Casa da
Juventude, à CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, para a realização de reuniões da
Modalidade Alargada da Comissão, nos dias 11 e 12 de abril; - Cedência do Estádio Adelino Ribeiro
Novo, ao Gil Vicente F.C., Veteranos, para a realização da nona edição do "Torneio de futebol de veteranos", no dia 23 de abril; - Disponibilização de 4 galos de tamanho médio, para oferta ao staff do
programa da RTP 1 “A Praça”, por ocasião da ação promocional da Região Europeia da Gastronomia.
40.	Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram o seguinte: - Cedência de
vasos com plantas e contentores – Campeonato da raça Boxer na Quinta de santa Comba – Boxer
Club Portugal; - Execução de trabalhos de limpeza da vegetação nas zonas envolventes das instalações desportivas – Núcleo Desportivo “Os Andorinhas”; - Cedência de 60 grades de proteção e
100 cones de sinalização – Associação Cultural e Recreativa da Feira da Isabelinha, Viatodos.
41.	Ratificação de Despacho da Vereadora Armandina Saleiro que aprovou o seguinte: - Cedência de
galos médios e give-aways ao Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho.

REUNIÃO DE CÂMARA 29 DE MARÇO DE 2016
1.	Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 3 Alunos –
Escalão (A) – refeição gratuita; 1 Aluno – Escalão (B) - comparticipação em 50% refeição.
2. Ratificação da cedência temporária de instalações.
3. Formação Geral para Voluntários.
4. Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a APACI.
5. Apoio logístico ao “X Encontro Luso Galaico” – cedência de material para oferta.
6. Livro “Caminho Português de Santiago: uma visão artística e cultural”.
7.	Componente de Apoio à Família(CAF)/ Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para o
ano letivo 2015/2016.
8. Acordo de Colaboração entre o município de Barcelos e a Freguesia de Cristelo.
9.	Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco novos processos para comparticipação; cinco
processos reavaliados para continuidade do valor do apoio; dois processos reavaliados para
diminuição do valor do apoio.
10. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
11. Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2016/2017.
12.	Atribuição de subsídio, no valor de 5.000,00 €, ao TPC - Teatro Popular de Carapeços como
colaboração na realização do evento “Paixão de Cristo”.
13. Concurso «Esplanadas de Barcelos V».
14. Concurso «Barcelos Florido 2016».
15.	Adenda ao contrato de comodato celebrado entre o Município de Barcelos e o Senhor David José
Macedo Falcão.
16. Ratificação do Acordo «Juramento de Fraternidade».

17.	Início de Procedimento – Alteração do Regulamento de Taxas pela Realização de Infraestruturas
Urbanísticas e Obras de Edificação do Município de Barcelos.
18. Projeto de Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas.
19. Projeto de Regulamento de Atribuição de Apoios ao Desporto.
20.	Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para atuação
de um grupo de música, no âmbito das festas das cruzes de 2016. Artigo 75.º da Lei n.º 82B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015), vigente em virtude do disposto no
artigo 1º do Decreto - Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.
21.	Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de espetáculos
de fogo de artificio, no âmbito das festas das cruzes de 2016. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014,
de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015), vigente em virtude do disposto no artigo 1º do
Decreto - Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.
22.	Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de um técnico na
área de turismo. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015),
vigente em virtude do disposto no artigo 1º do Decreto - Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.
23.	Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para atuação
de um grupo de música, no âmbito das festas das cruzes de 2016. Artigo 75.º da Lei n.º 82B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015), vigente em virtude do disposto no
artigo 1º do Decreto - Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.
24.	Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para atuação
de um grupo de música, no âmbito das festas das cruzes de 2016. Artigo 75.º da Lei n.º 82B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015), vigente em virtude do disposto no
artigo 1º do Decreto - Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.
25.	Atribuição de subsídio, no valor de 1.500,00 €, à Equipa de Veteranos do Gil Vicente Futebol
Clube para a realização da 9ª edição do Torneio de Futebol de Veteranos.
26.	Atribuição de subsídio, no valor de 600,00 ao CKAB – Clube Karate de Barcelos para a aquisição
de um piso apropriado ao desenvolvimento da modalidade.
27.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, ao Centro Social e Paroquial de Gilmonde para
aquisição de uma carrinha.
28.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, ao Centro Zulmira Pereira Simões, de Roriz para
aquisição de uma carrinha.
29.	Atribuição de subsídio, no valor de 1.750,00 € à Associação Tuna Feminina do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave para realização das atividades da Tuna Feminina.
30.	Atribuição de subsídio, no valor de 2.750,00 €, à Associação Tuna Académica do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave para a organização de um Encontro de Tunas, no âmbito da Festa das Cruzes.
31.	Atribuição de subsídio, no valor de 1.500,00 € ao Instituto Autodidacta de Estudos Superiores do
Minho para suportar despesas da Instituição.
32.	Atribuição de subsídio, no valor de 1.500,00 €, ao Coral Magistrói, de Carapeços para a realização do “III Encontro de Coros Ibérico de Barcelos”.
33.	Atribuição de subsídio, no valor de 500,00 €, à Mais Juventude – Associação de Alvelos -para
organização e realização da “Festa do Carnaval 2016”.
34.	Ratificação do apoio técnico para o Projecto U-Bike Portugal do Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave.
35. Ratificação de Despacho de Apoio Técnico à Fábrica da Igreja de Santa Maria de Faria.
36.	Ratificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a ACIB-Associação Comercial e Industrial de Barcelos – Programa “Animação de Páscoa”.
37.	Toponímia: Na Freguesia de Ucha – aprovação do topónimo “Travessa D. Ernesto Costa”, com
início na Avenida D. Ernesto Costa e fim sem saída; na Freguesia de Cossourado – aprovação
do topónimo “Travessa de Linhares”, artéria que liga a Rua de Linhares à Rua de Navió; na
Freguesia de Gilmonde – aprovação do topónimo “Travessa da Fervença”, com início na Rua de
Fervença e fim na Rua do Monte.
38.	Pagamento do primeiro trimestre de 2015 do Contrato de Cooperação entre o Município e as
Freguesias do Concelho de Barcelos.
39. Aceitação da doação de uma pintura da autoria de Henrique do Vale “A Barca das Sementes”.
40.	Ratificação da emissão de declaração de acordo com alínea b), do artº 4º, da Portaria nº
162/2011, de 18 de Abril.
41. Encargos plurianuais decorrentes de garantia bancária.
42. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
43.	Ratificação do despacho proferido pelo Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal que
aprovou o seguinte: disponibilização de 10 galos (give-aways) – Dia D, Conferências de design
do IPCA; cedência de cabines de voto e urnas à Cooperativa Agrícola de Barcelos para a eleição
dos corpos sociais para o quadriénio 2016-1019.
44.	Ratificação de despachos do Senhor Vereador Domingos Pereira, que aprovaram o seguinte:
cedência do Salão Nobre, à Capoeira - Companhia de Teatro de Barcelos, para a realização de
ensaios para o espetáculo musical "Fantasma da Ópera", nos dias 7, 21 e 28 de março; cedência
da piscina interior do Complexo das Piscinas Municipais, à Associação Escola de Mergulho de Barcelos, para a realização de aulas práticas de mergulho, nos dias 18, 22, 24, 29 e 31 de março;
cedência de espaço no Estádio Cidade de Barcelos, à Associação Desportiva Cultural e Recreativa
de Vila Boa, para a realização da "Festa da Primavera - Zumba", no dia 20 de março; cedência
do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, ao Motor Clube de Barcelos, para a realização da
apresentação do "Plano de atividades MCB 2016", no dia 22 de março; cedência do Auditório
Municipal, ao Agrupamento de Escolas de Barcelos, para a realização de uma "Noite de Fado",
no âmbito das Comemorações dos 30 anos da Escola Secundária de Barcelos, no dia 6 de maio;
cedência das instalações do Pavilhão Municipal, à O.F.S. - Fraternidade de Barcelos, Igreja de
Sto. António - Barcelos, para a realização do Encontro nacional da Ordem Franciscana Secular de
Portugal, nos dias 18 e 19 de junho.
45.	Ratificação de despachos do Sr. Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência de 40 grades de proteção – Associação Desportiva e Cultural de Tregosa; cedência de 60
grades – Associação Desportiva Calca Folhas; cedência de 12 grades – Associação Cultural e
Desportiva Alcaides de Faria; cedência de 60 grades – Centro Ciclista de Barcelos.
46.	Ratificação de Despacho da Sra. Vereadora Armandina Saleiro, que aprovou o seguinte: cedência de galos médios lisos ao Agrupamento de Escolas de Vila Cova.
47.	Ratificação de despachos da Sra. 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 atividades que pretendem desenvolver: Associação Social,
Cultural e Recreativa de Alheira – Grupo de Danças e Cantares de Barcelos; Associação de Pais
e Encarregados de Educação do JI e EB1 de Faria – Teatro Popular de Carapeços; União de
Freguesias de Durrães e Tregosa – Banda Plástica de Barcelos; Escola Secundária de Barcelos
– Ronda Típica da Associação de Moradores do Bairro da Misericórdia e Rancho Folclórico e
Etnográfico “A Telheira” de Barqueiros; Junta de Freguesia de Adães – Rancho Folclórico de
Aguiar e Rancho Folclórico de Santa Maria de Moure; Confraria de Nossa Senhora do Terço –
Banda de Oliveira; Centro Social de Remelhe – Galos Gaiteiros; Paróquia de Vila Frescaínha
S. Martinho – Grupo Amigos da Concertina; União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos
e Faria – Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Gilmonde; Junta de Freguesia de Alvelos
– Rancho Folclórico de Barcelinhos e Rancho Folclórico de Rio Covo Sta Eugénia; Junta de Freguesia Aldreu – Os Alcaides e o Grupo de Teatro Amigos do Pato; Amigos da Montanha – Banda
do Galo; Associação de Pais do Jardim de Infância de Alvito – Rancho Folclórico e Etnográfico “A
Telheira de Barqueiros”; Mais Juventude - Associação de Alvelos - Grupo de Danças e Cantares
de Barcelos; Juventude Unida da Paróquia de Creixomil – Teatro Experimental dos Feitos; Santa
Casa da Misericórdia de Barcelos – Banda Musical de Oliveira.

REUNIÃO DE CÂMARA 21 DE ABRIL DE 2016
1. Prestação de Contas do Exercício Económico de 2015.
2. Atualização do Inventário do Património Municipal.
3. 1ª Revisão ao Orçamento e Opções do Plano do Ano de 2016.
4.	Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
5.	Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
6.	Beneficiação do Caminho Municipal C.M. 1115, entre Milhazes e Faria. Aprovação do Relatório
Final de avaliação das propostas.
7.	Renovação do contrato de concessão celebrado entre o Município de Barcelos e a “CEVE - Cooperativa Elétrica do Vale d’ Este – CRL” para a distribuição de energia elétrica em baixa tensão
no concelho de Barcelos.
8.	Reequilíbrio financeiro da Empresa Municipal de Educação e Cultura, E.M. Ratificação de Despacho do Vereador do Pelouro Gestão Financeira e Económica.
9.	Arciprestado de Barcelos. Cedência de apoio logístico para a celebração eucarística do dia do
“Corpo de Deus”.
10. Regulamento para o concurso de poesia “Pequenos Grandes Poetas”.

11. Regulamento para o concurso de Espantalhos.
12.	Ratificação de despachos do Vereador Domingos Pereira que aprovaram o seguinte: - Cedência de
cinco cadeirões, à ACIB - Associação Comercial e Industrial de Barcelos, para apoio na apresentação
do "Projeto Comércio Investe", no dia 4 de abril; - Cedência das instalações da Casa da Azenha, a Joel
Alves Cerqueira, Arqueólogo, Historiador e divulgador da História e Património, para a realização de
uma ação de formação subordinada ao tema "Relação de Barcelos com os Caminhos de Santiago",
no dia 7 de abril; - Cedência da Coleção de Quadros "Os Rapazes dos Tanques", à Academia de Música
de Viatodos, para exposição no espetáculo da Academia, no dia 9 de abril; - Cedência da Tenda da
Proteção Civil, à Associação Clube Moto Galos de Barcelos, para apoio na realização do 2º BTT DHI
Moto Galos, nos dias 9 e 10 de abril; - Cedência de um Galo Gigante, à Tuna de Medicina da Universidade do Minho, para decoração no Theatro Circo, na realização do Festival de Tunas misto, "III Momentmum", no dia 9 de abril; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à AAIPCA - Associação
Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, para a realização da Monumental Serenata,
no dia 10 de abril; - Cedência de uma garagem do Estádio Cidade de Barcelos e de dois Galos Gigantes, à AAIPCA - Associação Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, para apoio na
realização do Cortejo Académico, de 13 e 17 de abril; - Cedência de garagens do Estádio Cidade de
Barcelos, às Comissões dos Cursos de Finanças, Fiscalidade e Solicitadoria, do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave, para guarda dos Camiões de Curso para o Cortejo Académico, nos dias 15 e 16 de
abril; - Cedência de garagem do Estádio Cidade de Barcelos, às Comissões dos Cursos de Engenharia
de Sistemas Informáticos, Design Gráfico e Design Industrial, do Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave, para guarda de materiais a serem usados nos Camiões de Curso para o Cortejo Académico, nos
dias 15 e 16 de abril; - Cedência de duas tendas cónicas, ao Boxer Club de Portugal, para apoio na
realização do Campeonato Nacional da Raça Boxer, nos dias 30 de abril e 1 de maio; - Cedência dos
courts de ténis do Complexo das Piscinas Municipais, à Academia de Ténis de Barcelos, para a realização do "IV Torneio das Cruzes", nos dias 30 de abril, 1, 2 e 3 de maio; - Cedência do Salão Nobre,
à Sociedade Columbófila do Souto, para a realização da cerimónia de entrega de troféus no âmbito
do "Troféu Festa das Cruzes", no dia 1 de maio; - Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, à Associação de Futebol Popular de Barcelos, para a realização da "Final Tour" (Taça feminina em Futsal
- Local), e cedência do Estádio Cidade de Barcelos, para a realização da "III Taça Cidade de Barcelos",
"Final da Prova Extra" e "Final Taça Cidade de Barcelos em Seniores Masculino", nos dias 7 e 8 de
maio e 28 e 29 de maio, respetivamente; - Cedência das instalações do Estádio Cidade de Barcelos, à
Associação de Futebol de Braga, para a realização da "Festa do Futebol Distrital 2015/2016, no dia 10
de junho; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à "Art' é Vida - Associação Cultural", para a
realização de espetáculo de música e dança, nos dias 22 e 23 de julho.
13.	Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram o seguinte: - Disponibilização de arbustos para construção de sebe no parque desportivo – Associação Desportiva
e Recreativa Juventude de Vila Frescaínha S. Martinho; - Cedência de 10 grades de proteção
– Associação Clube Moto Galos de Barcelos.
14. Aprovação da Acta em Minuta.

REUNIÃO DE CÂMARA 23 DE MAIO DE 2016
1.	Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 11 Alunos –
Escalão (A) – refeição gratuita; 5 Aluno – Escalão (B) - comparticipação em 50% refeição. Alunos
do ensino pré-escolar: 5 Alunos – Escalão (A) – refeição gratuita.
2. Cedência temporária de instalações – Ratificação.
3. Universidade Júnior 2016.
4.	Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Fragoso no valor de 1.500,00€ para comparticipar nas despesas com as atividades extracurriculares.
5. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
6. RETIFICAÇÃO – transporte em ambulância.
7. Transporte em ambulância.
8. Apoio à Habitação Social – atribuição de subsídio.
9. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
10.	Atribuição de subsídio ao Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim no valor de 8.000,00€
para apoio nas diversas valências.
11. Retificação da Deliberação do Executivo Municipal relativa à Comemoração do Centenário da 1.ª
Guerra Mundial (1914-1918)
12.	Acordo de Colaboração entre o município de Barcelos e a Freguesia de Carapeços.
13. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Agrupamento de Escolas Vale do Tamel.
14. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Agrupamento de Escolas de Vila Cova.
15. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Agrupamento de Escolas de Fragoso.
16. Recrutamento de Pessoal.
17. Atribuição de subsídios às Corporações de Bombeiros Voluntários do Concelho.
18. Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Manhente.
19. Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.
20. Beneficiação do Caminho Municipal C.M.1115, entre Milhazes e Faria. Retificação da proposta
n.º 40, que aprovou o relatório final de avaliação das propostas [Concurso Público: Processo n.º
CP/CM0152/DOPM].
21. Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016. Atletas.
22. Realização de jogos de futebol no Estádio Cidade de Barcelos, no dia 21 de maio de 2016.
23. Torneio de Desenvolvimento da UEFA – SUB-16.
24. Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016. Coletividades.
25. Acordo de Colaboração entre Município de Barcelos e Burgo Divertido - Associação e Eventos.
26. Atribuição de subsídio no valor de 14.386,57 € à Junta de Freguesia de Aborim para proceder à
pavimentação da Rua do Paço.
27. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Junta de Freguesia de Alvelos para proceder à
construção de um pavilhão multiusos na sede de Junta.
28. Atribuição de subsídio no valor de 18.000,00 € à Junta de Freguesia de Carapeços para proceder à realização de obras de ampliação do cemitério.
29. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Junta de Freguesia de Cristelo para proceder
a obras no cemitério.
30. Atribuição de subsídio no valor de 12.000,00 € à Junta de Freguesia de Fragoso para proceder
à conclusão da obra de pavimentação e construção de passeios na Rua da Breia/Rua Sta.
31. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Freguesia de Galegos S. Martinho para proceder a obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais na Rua de Vilarinho.
32. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Freguesia de Lama para proceder à execução
das obras de “Alargamento, Repavimentação e construção de passeios na Rua da Igreja”.
33. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Freguesia de Martim para realizar as obras de
alargamento e pavimentação da Rua de Riquinha.
34. Atribuição de subsídio no valor de 19.000,00 € à Freguesia de Palme para proceder a obras de
reconstrução de muros da margem do Rui da Aldeia.
35. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Freguesia de Panque para a construção da
Casa Mortuária.
36. Atribuição de subsídio no valor de 18.000,00 € à Freguesia de Paradela para proceder às obras
de “Requalificação das antigas ruínas da Igreja e Cemitério”.
37. Atribuição de subsídio no valor de 12.930,00 € à Freguesia de Pereira para proceder à pavimentação, alargamento e reconstrução de muros na Rua dos Loureiros.
38. Atribuição de subsídio no valor de 21.500,00 € à Freguesia de Remelhe para proceder ao alargamento e pavimentação da Rua da Gaiteira e Rua de Quile.
39. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à União de Freguesias de Durrães e Tregosa para
proceder ao alargamento do cemitério (Durrães).
40. Atribuição de subsídio no valor de 14.240,40 € à União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos
e Faria para proceder às obras de requalificação e ampliação do cemitério de Faria.
41. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Centro Social e Paroquial de Aguiar para
proceder à aquisição de uma viatura de 9 lugares.
42. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Centro Social, Cultural e Recreativo Abel
Varzim para proceder à aquisição de uma viatura de 9 lugares.
43. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Fraternidade Franciscana Secular de Barcelos
para realizar o Encontro Nacional da Ordem Franciscana Secular de Portugal, em Barcelos.
44. Atribuição de subsídio no valor de 3.000,00 € à A Mó – Associação do Vale do Neiva para
desenvolver diversas atividades, nomeadamente a Secção do jornal “O Vale do Neiva”.
45. Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00 € ao Grupo Desportivo “Águas Santas” para desenvolver várias atividades desportivas.
46. Atribuição de subsídio no valor de 900,00 € ao Clube de Tiro da Fervença para poderem cumprir
com os compromissos assumidos na realização do evento Torneio MLAIC.
47. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Fábrica da Igreja de Tamel S. Veríssimo para
proceder a obras de restauro e conservação da Igreja.

DELIBERAÇÕES
48.
49.
50.
51.

A poio Técnico. Ratificação de Despacho. Fábrica da Igreja Paroquial do Divino Salvador da Lama.
Apoio Técnico. Ratificação de Despacho. Associação Cultural e Recreativa de Midões.
Pacto para a Competitividade e a Inovação 2015-2020. Ratificação.
Minuta do Contrato de Comodato entre a União das Freguesias de Alvito (São Martinho e São
Pedro) e Couto e o Município de Barcelos.
52. Emissão de declaração de acordo com alínea b), do artº 4º, da Portaria nº 162/2011, de 18 de
Abril. Ratificação.
53.	Ratificação de despachos do Vereador Domingos Pereira que aprovaram o seguinte: - Cedência
do Auditório da Biblioteca Municipal, ao STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, para a realização de um
Plenário de Trabalhadores, no dia 20 de abril; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal,
à Academia de Formação de Barcelos, para a realização de um seminário subordinado ao tema
"Prevenção da Segurança e Higiene no Trabalho - a sua importância", no dia 28 de abril; - Cedência das instalações do Pavilhão Municipal de Barcelos, à Profitecla - Escola Profissional, para
a realização do dia do Desporto III, no dia 28 de abril; - Cedência do Auditório da Casa da Juventude, no dia 30 de abril, e do Auditório do Museu de Olaria, nos dias 17 e 28 de maio, à Comissão
Política do Partido Comunista Português, para a realização de iniciativas políticas; - Cedência
das instalações do Teatro Gil Vicente, à Escola de Dança "Flash Li Dance", para a realização
de um espetáculo de dança, subordinado ao tema "Dance World Cup Portugal", no dia 15 de
maio; - Cedência de seis bancas, à Escola Secundária de Barcelinhos, para apoio na realização
da "Atividade Dia Aberto - Flower Power", no dia 20 de maio; - Cedência do Ringue Superior do
Pavilhão Municipal de Barcelos, ao Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, para a realização
de um espetáculo com palhaços e uma aula de zumba, no âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Criança, no dia 31 de maio; - Cedência de duas bancas, à Junta de Freguesia de Airó,
para apoio nas Festividades em honra da N. Senhora do Rosário, nos dias 30 e 31 de julho.
54.	Ratificação de Despachos da Vereadora Armandina Saleiro que aprovaram o seguinte: - Cedência de give-aways aos participantes no Concurso Nacional de Leitura (registo 21430/16);
- Cedência de uma bandeira do Município de Barcelos ao Agrupamento de Escolas de Barcelos
(registo 25517/16).

REUNIÃO DE CÂMARA 30 DE MAIO DE 2016
1.	Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico : 5 Alunos –
Escalão (A) – refeição gratuita; 1 aluno – Escalão (B) – comparticipação em 50% da refeição.
Alunos do ensino pré-escolar: 5 Alunos – Escalão (A) – refeição gratuita.
2. Cedência temporária de instalações – Ratificação.
3. Apoio logístico ao “Barcelos Implantologia”.
4.	Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00€ à Escola Secundária de Barcelinhos para apoio a
atividades extra-curriculares.
5.	Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Renata Fernandes, Clínica Médica e
Dentária, Lda.
6. Transporte em ambulância.
7. Transporte em ambulância
8. Transporte em ambulância.
9. Apoio à Habitação Social – atribuição de subsídio.
10. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
11.	Componente de Apoio à Família(CAF)/ Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para o
ano letivo 2015/2016.
12. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
13. Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.
14. Grupo dos Antigos Ferroviários do Norte. Oferta de uma peça de artesanato.
15. Encontro Nacional da Ordem Franciscana Secular de Portugal.
16.	Acordo de Colaboração entre o Ministério da Educação e o Município de Barcelos. Construção do
Pavilhão da Escola Básica de Fragoso, Barcelos.
17.	Processo n.º CP/E00161/DOPM – Recuperação e ampliação da Escola do Bárrio, em Roriz. Pedido
de autorização para assunção dos encargos/compromissos plurianuais.
18.	Processo n.º CP/RD21-A/DOPM – Construção do pavilhão desportivo da Escola EB 123 de Fragoso.
Ratificação do despacho exarado em 28.01.2016. Autorização da decisão de contratar e realização da despesa. Pedido de autorização para assunção dos encargos/compromissos plurianuais.
19. Regulamento Geral do Complexo de Piscinas Municipais de Barcelos.
20. Regulamento Geral Centro Municipal de Marcha e Corrida de Barcelos.
21.	Reequilíbrio Financeiro da Empresa Municipal de Educação e Cultura, E.M. Ratificação de Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal.
22. Despacho n.º 8/2016, datado de 25 de maio. Ratificação
23. Composição do júri de recrutamento do cargo dirigente a prover nesta Câmara Municipal.
24. Recrutamento e Seleção de Pessoal Dirigente.
25.	Atribuição de subsídio no valor de 9.000,00 € à Junta de Freguesia de Airó para proceder a
obras de requalificação da Rua Monte do Paço.
26.	Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Areias S. Vicente para
proceder à aquisição de uma viatura de 9 lugares destinada a fins sociais da comunidade.
27.	Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Barqueiros para proceder à construção de uma cobertura no Centro Escolar de Barqueiros.
28.	Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
29.	Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
30.	Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
31.	Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa
Gomes que aprovaram o seguinte: - Cedência de duas salas do Centro Empresarial de Barcelos, ao
Basquete Clube de Barcelos, para a realização do ato de tomada de posse dos novos órgãos sociais
do Clube, no dia 9 de maio; - Cedência de mesas, à Academia de Xadrez de Barcelos, para apoio na
realização de uma prova do Campeonato Nacional de Xadrez, nos dias 14 e 15 de maio; - Cedência
do Auditório da Biblioteca Municipal, à União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade
Social de Braga, para a realização de uma reunião com os dirigentes e técnicos das IPSS do Concelho de Barcelos, no dia 17 de maio; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à Comissão
Concelhia do Bloco de Esquerda de Barcelos, para a realização de um debate público sobre Transgénicos e Organismos Geneticamente Manipulados, no dia 20 de maio; - Cedência do Auditório
da Biblioteca Municipal, à Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados, para a realização de
uma conferência subordinada ao tema "Guarda Partilhada", no dia 25 de maio; - Cedência de cinco
mesas e uma tenda, à "AMAR21 - Associação de Apoio à Trissomia 21", para apoio na realização de
uma Feirinha Solidária subordinada ao tema "Vamos dar as mãos pela Diferença", no dia 4 de junho.
32.	Ratificação de despachos do Vereador Domingos Pereira que aprovaram o seguinte: - Cedência
de 6 expositores, ao Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E., para apoio na realização do evento
sobre "Infeção Hospitalar, de 11 a 14 de maio; - Cedência do Pavilhão Municipal, à Associação
Clube Moto Galos de Barcelos, para a realização do 19.º Encontro Motard de Barcelos, de 12 a 15
de maio; - Cedência de 100 cadeiras pretas, ao Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, para
a realização da "8.ª Edição do marte - Mostra de Artes Visuais da ESAF", de 20 a 28 de maio.
33.	Ratificação de Despachos proferidos pela Vereadora Armandina Saleiro que aprovaram o seguinte:
- Oferta de 2 peças de artesanato à senhora secretária de Estado da Igualdade que esteve presente
no workshop “Tu tem Direito” que decorreu no dia 13/05/2016 no auditório da Biblioteca Municipal
(registos 30420/16 e 30896/16); - 40 instrumentos musicais de barro para oferta à Escola Secundária
Alcaides de Faria, no âmbito do projeto mARTE – mostra de Arte (registo 32322/16); - 5 galos médios,
para oferta aos oradores da iniciativa “Maio, mês da Europa”, promovido pela Escola Secundária de
Barcelos (registo 1163/16); - 5 galos médios e 30 give aways, para oferta Ao Agrupamento de Escolas
Rosa Ramalho no âmbito da visita de estudo que vão realizar a alguns países no âmbito do programa
Erasmus (registo 19026/16); - Oferta de 5 exemplares da obra “Apontamentos para a História de
Barcelos, Vol. I” aos conferencistas do seminário “Os Direitos da pessoa Idosa” (registo 28208/16).
34.	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
de Palme – Rancho Folclórico Infanto-Juvenil da Academia Cultural de Carapeços; - União de
Freguesias de Creixomil e Mariz – Grupo Vozes do Cávado e Grupo Folclórico Juvenil de Galegos
Sta Maria; - União de Freguesias de Durrães e Tregosa – Amigos da Concertina, Rancho Folclórico
de Aguiar e Banda Plástica; - Freguesia de Lama – Rancho Folclórico de Sta Eulália de Oliveira
e Escola de Música da Banda de Oliveira; - Casa do Povo de Alvito – Companhia de Teatro de
Barcelos “A Capoeira”; - Boxer Club de Portugal (Campeonato de Raça Boxer na Quinta de Santa
Comba) – Coral Magistroi; Centro Humanitário da Cruz Vermelha de Macieira – Teatro Popular de
Carapeços; - Associação Tertúlia Barcelense – Rancho Folclórico de Aguiar; - Fraternidade Franciscana Secular de Barcelos – Banda Plástica; - Associação Perelhal Solidário – Coro de Câmara

de Barcelos; - Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos – Coro de Câmara de Barcelos; - Óquei
Clube de Barcelos – Banda Plástica e Banda do galo; - Centro Social e Paroquial Imaculado Coração de Maria de Vila Cova – Associação Folclórica de S. Miguel de Carreira; - Associação Cultural
e Recreativa de Roriz – Associação Etnográfica de Santa Maria de Gilmonde; - Centro Escolar
de Milhazes – Teatro Popular de Carapeços. 2 – Cedência de 40 peças integradas no acervo do
Museu de Olaria, para integrarem uma Mostra de Olaria no Município de Santo Tirso.
35.	Aprovação da Ata em Minuta.

REUNIÃO DE CÂMARA 6 DE JUNHO DE 2016
1.	Designação dos representantes do Município na Empresa Municipal de Educação e Cultura de
Barcelos, E.M.
2.	Associação de Municípios de Fins Específicos Quadrilátero – Transferências Financeiras para 2016.
3.	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e o Óquei
Clube de Barcelos – Hóquei em Patins, SAD – Aditamento.
4. Constituição do Município como Autoridade de Transportes.
5. Aprovação da Ata em Minuta.

REUNIÃO DE CÂMARA 13 DE JUNHO DE 2016
1. Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar.
2. Cedência temporária de instalações - Ratificação
3.	Atribuição de subsídio para atividades extracurriculares a Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias
4. Acordo de Cooperação com ARTESMUSIVI – Associação de Artes de Viatodos (Academia de Música)
5.	Atribuição de subsídio no valor de 4.606,72€ à Junta de Freguesia de Galegos Santa Maria para
pagamento a tarefeira/auxiliar da ação educativa.
6. Apoio material a instituições culturais do concelho.
7. Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.
8. Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos de ensino – tarefeiras.
9. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
10.	Atribuição de subsídio para pagamento a tarefeira no valor de 3.200,00€ à Associação de Pais
do Jardim de Infância de Fragoso.
11.	Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00€ ao Grupo de Ação Social Cristã (GASC)
12.	Associação Clube Moto Galos de Barcelos. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à
Associação Clube Moto Galos de Barcelos.
13.	Atribuição de subsídio no valor de 750,00 € à Delegação de Barcelos da Associação Portuguesa
dos Veteranos de Guerra para participar nas comemorações do “Dia de Portugal” e “Dia dos
Combatentes” que se realizam em Lisboa.
14.	Atribuição de subsídio no valor de 13.660,00 € à Junta de Freguesia de Aldreu para proceder a
obras de beneficiação na Rua das Lages.
15.	Atribuição de subsídio no valor de 22.000,00 € à Junta de Freguesia de Barcelinhos para proceder ao alargamento da Rua de S. Brás.
16.	Atribuição de subsídio no valor de 19.490,00 € à Junta de Freguesia de Carvalhas para proceder
à pavimentação da Rua Dr. Tetónio da Fonseca.
17.	Atribuição de subsídio no valor de 13.370,00 € à Junta de Freguesia de Fornelos para proceder
à construção de um muro de suporte e pavimento na Rua das Cavadas.
18.	Atribuição de subsídio no valor de 8.888,00 € à Junta de Freguesia de Fragoso para proceder a
obras na Rua da Goiva.
19.	Atribuição de subsídio no valor de 14.400,00 € à Junta de Freguesia de Gilmonde para proceder
à drenagem de águas pluviais na Rua Monsenhor Cirilo António de Figueiredo e Rua do Ribeiro.
20.	Atribuição de subsídio no valor de 2.450,00 € à Junta de Freguesia de Macieira de Rates para
proceder a obras de beneficiação no campo de jogos da Pinguelinha.
21.	Atribuição de subsídio no valor de 22.650,00 € à Junta de Freguesia de Moure para proceder a
obras de ampliação do cemitério.
22.	Atribuição de subsídio no valor de 11.000,00€ à Junta de Freguesia de Oliveira para proceder a
obras de construção de infraestrurturas para a passagem do lugar de Pregal, desde a Freguesia
de Oliveira à Freguesia de Ucha.
23.	Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Perelhal para proceder a obras
de drenagem de águas pluviais e pavimentação das Ruas de 25 de Abril, José da Silva e Manuel Areia.
24.	Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 €à Junta de Freguesia de Roriz para proceder a
obras de pavimentação da Travessa das Austrálias.
25.	Atribuição de subsídio no valor de 9.650,00 € à Junta de Freguesia de Silva para proceder a
obras de pavimentação e revitalização da zona envolvente da sede de Junta de Freguesia.
26.	Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo para
proceder a obras de requalificação da Ruas do Cávado e do Futuro.
27.	Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Ucha para proceder a
obras de pavimentação de várias Ruas: Rua das Picas, Travessa da Saibreira, Rua Florestal, Rua
Ribeiro das Andorinha, Rua Padre António Gomes e Travessa do Terroselo.
28.	Atribuição de subsídio no valor de 8.347,50 € à Junta de Freguesia de Várzea para proceder a
obras de recuperação dos pavimentos e polivalentes da EB1 e JI.
29.	Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Vila Seca para proceder
a obras de arranjos exteriores e acessibilidades da zona envolvente à Casa Mortuária.
30.	Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 €à União de Freguesias de Alheira e Igreja Nova
para proceder a obras de pavimentação da Rua de Real (Alheira).
31.	Atribuição de subsídio no valor de 19.140,00 € à União de Freguesias de Areias de Vilar e Encourados
para proceder a obras de ampliação e construção de muros no cemitério de Areias de Vilar.
32.	Atribuição de subsídio no valor de 16.800,00 € à União de Freguesias de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral para proceder a obras de requalificação das bermas da E.M. 306-1 ,
em Góios (Rua de Santa Maria).
33.	Atribuição de subsídio no valor de 16.000,00€ à União de Freguesias de Quintiães e Aguiar para
proceder a obras de conclusão da zona envolvente da Casa Mortuária (Aguiar) e elaboração do
projeto para a Estrada de ligação da Freguesia de Quintiães à Freguesia de Fragoso.
34.	Atribuição de subsídio no valor de 18.730,00 € à União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos
e Faria para proceder a obras de requalificação e ampliação do cemitério de Faria.
35.	Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à União de Freguesias de Sequeade e Bastuço (S.
João e Sto Estevão) para proceder a obras de alargamento e pavimentação da Rua da Prameira,
na freguesia de Bastuço Sto Estevão.
36.	Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à União de Freguesias de Silveiros e Rio Covo (Sta
Eulália) para proceder a obras de alargamento e pavimentação da Rua da Sobreira (Silveiros).
37.	Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à União de Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães
e Monte Fralães para proceder a obras de requalificação da área envolvente ao Centro Escolar de Viatodos.
38.	Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias de Vila Cova e Feitos para
proceder a obras de requalificação do edifício da sede de Junta (Feitos).
39.	Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00 € à Associação Desportiva Calca Folhas para as
despesas resultantes das atividades que pretendem desenvolver no ano de 2016.
40.	Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Círculo Católico de Operários de Barcelos para
as despesas resultantes da organização do evento “Dia do Associativismo”.
41. Furto no parque de estacionamento e Constituição do Fundo de Maneio.
42.	Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Humanitária de
Rio Covo Santa Eugénia.
43.	Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Carapeços Solidário.
44.	Violência doméstica – Contrato de Comodato entre Mário Mendes do Vale Lima e o Município de
Barcelos.
45.	Empreitada de Obras Públicas – Beneficiação do Caminho Municipal C.M. 1115, entre Milhazes e
Faria. Aprovação da minuta do contrato.
46.	Ajuste Direto n.º 53/2016, para a “Aquisição de serviços de Transportes Escolares para o ano
letivo 2016/2017” – Aprovação do projeto de decisão de adjudicação. Aprovação das minutas
dos contratos.
47.	Regulamento da Biblioteca Municipal de Barcelos.
48.	Associação de Jet Ski e Motonáutica do Norte. Prova de Jet Ski em Barcelos – 4 de junho de
2016. Apoio material/logístico. Ratificação.
49.	Associação de Ténis de Mesa de Braga. XI Torneio Aberto de Ténis de Mesa “Cidade de Barcelos”
- dia 28 de maio de 2016; Campeonato Nacional Individual de Iniciados, Juniores e Veteranos dias 4 e 5 de junho de 2016. Apoio Material e Logístico. Ratificação
50.	Realização da Assembleia Geral da CEVI (Confédération Européenne des Vignerons Indépendants) em Barcelos. Ratificação.

51.	Inclusão de viatura dos Bombeiros Voluntários de Viatodos na Apólice de Seguro da Frota Automóvel do Município.
52.	Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge
da Costa Gomes.
53.	Ratificação de despachos proferidos pelo Vereador Domingos Pereira que aprovaram o seguinte: - Cedência do Ringue Superior do Pavilhão Municipal, à Associação Barcelos Activo - Associação dos Movimentos Artísticos Barcelenses, para a realização de um Estágio Nacional de
Ninjutsu, nos dias 20, 21 e 22 de maio; - Cedência das instalações do Auditório da Biblioteca
Municipal, ao Centro de Doenças Digestivas, para a realização de uma ação de formação/sessão
de esclarecimento subordinada ao tema "Dia Mundial da saúde digestiva", no dia 29 de maio;
- Cedência de 10 galos de Barcelos de tamanho médio, ao IPCA, para apoio na realização da
conferência “Dia D – conversas sobre Design”o evento sobre "Infeção pitalar, de 11 a 14 de
maio; - Cedência de 6 Santiagos em barro, da autoria de Júlia Ramalho, para oferta institucional
pelo Município.
54.	Ratificação de Despachos proferidos pela Vereadora Armandina Saleiro que aprovaram o seguinte: - Cedência de publicações do Município ao Coral do Centro Paroquial da Lama para estes
oferecerem no decurso da viagem que vão realizar a Israel (registo 31143/16); - Cedências de
material de artesanato ao Hospital de Santa Maria Maior para estes oferecerem aos palestrantes das IX Jornadas de pediatria (registo 33316/16); - Cedências de material de artesanato ao
IPCA para estes oferecerem aos oradores e participantes da CONFI – Conferência Internacional
em Ilustração e Animação (registo 32307/16); - Cedências de material de artesanato e publicações à Escola Secundária de Barcelos para este oferecer aos oradores e participantes da Rede
de Pequenos Cientistas (registo 34960/16); - Material de artesanato para oferta institucional
aos professores e alunos estrangeiros que foram recebidos oficiamente nos Paços do concelho
(registo 32118/16); - Apoio logístico (dormidas e refeições) à equipa de filmagens do programa
da RTP2 “Onde está o tesouro” que filmou a feira de Velharias (registo 33601/16); - Cedência de
uma atuação do TPC – Teatro Popular de Carapeços, no âmbito dos Protocolos de Colaboração
celebrados com os grupos culturais, à Associação Social, Cultural e recreativa de Alheira; - Cedência de apoio logístico ao Grupo Folclórico de Barcelinhos, no âmbito do Festival Internacional do Rio, nomeadamente: baixada elétrica, montagem de estruturas de imagem, cedência de
30 grades e instalação do palco.
55.	Ratificação de Despachos proferidos pelo Vereador Alexandre Maciel que aprovou o seguinte:
- Cedência de 120 grades e 10 rolos de fita sinalizadora à Associação Cultural e Recreativa de
Roriz, no âmbito do 7.º Raid do Facho BTT – Campeonato do Minho XCM, no dia 1 de maio.

REUNIÃO DE CÂMARA 27 DE JUNHO DE 2016
1.	Ratificação de Cedência temporária de instalações: Associação de Pais da EB1/JI de Oliveira
– utilização das instalações da EB1 de Oliveira para desenvolver a CAF durante as férias; Associação de Pais de Tamel Santa Leocádia – utilização das instalações da EB1 de Tamel Santa Leocádia no dia 18/06/2016; Associação de Pais da EB1/JI de Negreiros – utilização das instalações
da EB1JI de Negreiros para desenvolver a CAF durante as férias.
2.	Atribuição de subsídio à Associação de Pais da Escola Secundária Alcaides de Faria, no valor de
950,00€, para apoiar o projeto “Eletrão”.
3.	Atribuição de subsídio à Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI de Vila Cova, no
valor de 400,00€, para apoiar o concurso de ideias “Salas da Leitura do Futuro”.
4.	Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas (APACI) e a União das Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S.
Pedro e S. Martinho).
5.	Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco novos processos para comparticipação; dezassete
processos reavaliados – continuidade do valor do apoio; cinco processos reavaliados – aumento do valor do apoio; cinco processos reavaliados – diminuição do valor do apoio.
6. Festa da Juventude 2016.
7.	Ratificação do Protocolo de Cedência Temporária de Bens Museológicos entre o Exército Português e a Câmara Municipal de Barcelos.
8. Feira Internacional de Artesanato de Lisboa – disponibilização de transporte a artesãos.
9.	Emissão de declaração de acordo com alínea b), do artº 4º, da Portaria nº 162/2011, de 18 de
Abril. Ratificação.
10. Retificação de deliberação de atribuição de subsídio à Freguesia de Macieira de Rates.
11. Ratificação de despacho de doação de publicações editadas pelo Museu de Olaria.
12.	Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a União das Freguesias de Alvito (S.
Pedro e S. Martinho) e Couto.
13.	Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Barcelos e o Corpo Voluntário de Salvação Pública Barcelinense –
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.
14.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Abade de Neiva, no valor de 10.000,00 €, para
proceder a obras de construção de passeios pedonais na Rua da Estrada (antiga E.N. 103).
15.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Adães, no valor de 12.500,00 €, para proceder a
obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais nas Ruas de Regadas e Balcões.
16.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Arcozelo, no valor de 10.000,00 €, para proceder
a obras de requalificação da Rua D. Teodósio.
17.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Cambeses, no valor de 10.000,00 €, para proceder a obras de alargamento e pavimentação da Rua das Corgas.
18.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Paradela, no valor de 10.000,00 €, para proceder
a obras de requalificação do Parque de lazer e desportivo.
19.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Pereira, no valor 9.750,00 €, para proceder a
obras de conclusão da construção de bancadas no parque desportivo.
20.	Atribuição de subsídio à Junta da União de Freguesias de Campo e Tamel S. Pedro Fins, no valor
14.500,00 €, para proceder à pavimentação do alargamento da Rua Nossa Senhora da Portela (S. Fins).
21.	Atribuição de subsídio à Junta da União de Freguesias de Carreira e Fonte Coberta, no valor
15.000,00 €, para proceder à pavimentação em betuminoso na Rua Arqto Borges Vinagre.
22.	Atribuição de subsídio à Junta da União de Freguesias de Creixomil e Mariz, no valor 12.100,00
€, para proceder à pavimentação das Ruas de Baloucos e Bouça Velha (Creixomil).
23.	Atribuição de subsídio à Junta da União de Freguesias de Negreiros e Chavão, no valor
10.000,00 €, para proceder ao arranjo urbanístico do Adro da Igreja de Negreiros (Terreiro).
24.	Atribuição de subsídio ao Movimento Associativo de Recreio, Cultura e Arte – MARCA, no valor
de 20.000,00 €, relativo à 2ª fase de obras no parque desportivo, nomeadamente a colocação
de piso sintético.
25.	Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Manhente [Proposta n.º
18]. - Contrato de Comodato entre a União de Freguesias de Alvito (São Martinho e São Pedro) e
Couto e o Município de Barcelos [Proposta n.º 51]. - Substituição/retificação.
26.	Relatório e Contas (Liquidação) – Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.. Transmissão Global de Ativos e Passivos Restantes.
27.	Reconhecimento de Interesse Público Municipal para efeitos de utilização de solo abrangido por
restrição de utilidade pública.
28.	Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge
da Costa Gomes, que aprovou o seguinte: - Cedência de oito tendas cónicas, ao Círculo Católico
de Operários de Barcelos, para apoio na realização do Projeto do Dia Nacional das Associações,
nos dias 27, 28 e 29 de maio; - Cedência do Salão Nobre, ao pianista Pedro Costa, para a realização de um recital de piano e canto, no dia 29 de maio; - Cedência da Tenda da Proteção Civil,
ao Hospital Santa Maria Maior, para apoio na realização da atividade "Hospital dos Bonequinhos", no dia 1 de junho; - Cedência de um pódio, à Escola Secundária de Barcelinhos, para
apoio na realização de um "Mega Torneio de Paintball Escolar", no dia 9 de junho; - Cedência
do Pavilhão Municipal, aos Franciscanos Capuchinhos, para a realização das Festividades em
honra de Santo António, no dia 10 de junho; - Cedência do átrio da Biblioteca Municipal, ao
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, para a exposição de trabalhos realizados nos Jardins
de Infância do Agrupamento, de dia 13 de junho a 1 de julho; - Cedência de uma sala da Casa
do Vinho, à Barcelos Sénior - Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formação
Permanente, para uma exposição coletiva dos trabalhos das "Oficinas de Artes Decorativas,
Pintura e Fotografia e Multimédia", de dia 20 de junho a 1 de julho; - Cedência de 15 expositores,
à Freguesia de Cristelo, para apoio na realização da "II Mostra de Artesanato", de dia 22 a 26 de
junho; - Disponibilização dos serviços municipais, à Conservatória do Registo Predial, Comercial
e Automóveis de Barcelos, para o transporte de equipamento informático obsoleto, com recolha
nas instalações da Conservatória do Registo Predial, Comercial e Automóveis de Barcelos e depósito no Parque de Viaturas; - Disponibilização de duas bandeiras do Município de Barcelos,
ao Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, para colocação na Escola Secundária Alcaides
de Faria e Escola Básica de Manhente; - Disponibilização de 4 galos médios – Aniversário do
Rancho Folclórico do Centro Social de Aguiar; - Correção de pavimento e plantação de oliveiras
no adro da igreja de S. José, conforme o requerido pela paróquia de São Mamede; - Cedência
de apoio técnico e material de ligação para 4 postes de iluminação, conforme o requerido pelo
Centro Social de Cultura e Recreio da Silva; - Disponibilização de 4 grades à Junta de Freguesia
de Paradela, nos dias 14, 15, 16 e 17 de julho de 2016; - Disponibilização de 40 grades à Junta

DELIBERAÇÕES
de Freguesia de Roriz, entre os dias 14 e 15 de maio de 2016; - Disponibilização de 12 grades e
12 vasos à Confraria Nossa Senhora da Franqueira, no dia 8 de maio de 2016; - Disponibilização
de 28 grades à Confraria Nossa Senhora do Livramento, entre os dias 26 e 29 maio de 2016;
-Cedência de espaço público à Associação Barcelos Sénior, para promover a atividade “Alimente
o Coração”, no dia 20 de maio de 2016; -Cedência de 20 give-aways e empréstimo de uma
bandeira do Município à Ordem dos Advogados de Barcelos no âmbito da participação na 18.ª
edição do campeonato mundial para advogados, que se realizou entre 13 a 22 de Maio de 2016,
- Cedência de espaço de estacionamento gratuito à Paróquia de Santa Maria Maior no dia 4
de Junho de 2016, no âmbito de atividades religiosas; - Cedência de uma atuação do Rancho
Folclórico de Abade de Neiva, no âmbito do protocolo celebrado com as instituições culturais,
ao Circulo Católico de Operários de Barcelos, no dia 28 de maio de 2016; - Cedência de uma
atuação do grupo “Os Alcaides” do Circulo Católico de Operários de Barcelos à Burgo Divertido
– Associação de eventos, no dia 21 de maio de 2016, no âmbito da feira Medieval; - Cedência
de uma atuação do Grupo Pioneiros da Ucha à freguesia da Pousa, no âmbito dos protocolos
celebrados com as instituições culturais, no dia 7 de maio de 2016; - Cedência de uma atuação do Coral Magistrói, no âmbito dos protocolos celebrados com as instituições culturais, à
União das Freguesias de Negreiros e Chavão, no dia 26 de junho de 2016; - Disponibilização
de documentos à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Barcelos, para instruir a
candidatura para aquisição de veículos operacionais de proteção e socorro. - Disponibilização
de documentos à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Viatodos, para instruir a
candidatura para aquisição de veículos operacionais de proteção e socorro.
29.	Ratificação de Despachos da Sra. Vereadora Armandina Saleiro, que aprovou o seguinte: - Cedências de 5 exemplares do “Caminho Português de Santiago” para oferta no colóquio promovido
pelo Jornal de Notícias e pela Diocese do Porto sobre o caminho (registo 33649/16); - Cedência de
3 galos médios à ACOBAR – Associação de Colecionismo de Barcelos (registo 1321/16); - Cedência
de 5 galos médios ao Grupo Folclórico de Santa Maria de Moure (registo 35552/16); - Oferta
de publicações do Município e artesanato ao grupo de autarcas polacos que foram recebidos
oficialmente no Município (registos 37131/16 e 37100/16); - Apoio logístico ao evento Opera per
tutti: disponibilização de 12 jantares e um ramo de flores (registos 35835/16 e 36102/16).
30.	Ratificação de Despacho do Sr. Vereador Alexandre Maciel, que aprovou a cedência de 80
grades e 50 cones à Junta de Freguesia de Alvelos, no âmbito do trail e caminhada no dia
04/06/2016.

REUNIÃO DE CÂMARA 11 DE JULHO DE 2016
1.	Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar: Alunos do
1.º Ciclo do Ensino Básico - 4 Alunos – Escalão (A) – refeição gratuita.
2.	Comparticipação na aquisição dos manuais escolares obrigatórios para os alunos do 1.º Ciclo
das Escolas do Ensino Básico do Concelho de Barcelos – 2016/2017.
3.	Ratificação da Cedência temporária de instalações: Junta de Freguesia de Alvelos – utilização
das instalações da EB1/JI de Alvelos no dia 9 de julho; Associação de Pais da EB1/JI de Remelhe
– utilização das instalações da EB1/JI de Remelhe no dia 26 de junho; Junta de Freguesia de
Alvelos – utilização das instalações da EB1de Carvalhal entre 4 e 30 de julho de 2016;
4. Atribuição de passe escolar.
5.	Atribuição de subsídio à Associação de Pais de Courel para comparticipar na instalação de um
parque infantil no jardim de infância de Courel.
6.	Atribuição de subsídio à Associação de Pais do Centro Escolar António Fogaça, no valor de
500,00€, para comparticipar pagamento de transporte.
7.	Cursos vocacionais do Agrupamento de Escolas de Barcelos – comparticipação no pagamento
do transporte dos alunos.
8. Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.
9.	Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco novos processos para comparticipação; quinze processos reavaliados – continuidade do valor do apoio; cinco processos reavaliados – aumento
do valor do apoio; cinco processos reavaliados – diminuição do valor do apoio.
10. Apoio à Habitação Social – Atribuição de subsídio.
11.	Isenção do custo das mensalidades devidas para a utilização das Piscinas Municipais, durante
os meses de verão de 2016, por parte de um grupo de 10 crianças/jovens e 2 colaboradores para
monitorização dos mesmos, pertencentes à APAC – Associação de Pais e Amigos de Crianças.
12.	Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Rimas e Compassos – Associação Coral.
13.	Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Burgo Divertido – Associação de Eventos.
14.	Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a ACAB – Associação Cantoral
e Atonal de Barcelos.
15.	Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação d’Improviso –
Artes do Espetáculo.
16.	Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de Colecionismo
de Barcelos – ACOBAR.
17. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Grupo de Acção Social Cristã.
18.	Ratificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a firma “Perfeito Capítulo
Unipessoal, Lda”.
19.	Ratificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a firma “Panóplia de
Símbolos - Unipessoal, Lda”.
20.	Ratificação do Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Barcelos e a Universidade
do Minho.
21. Doação ao Município de Barcelos.
22. Doação ao Município de Barcelos.
23. Ratificação da Doação de publicações editadas pelo Museu de Olaria.
24.	Protocolo de Colaboração entre a Direcção Regional de Cultura do Norte e o Município de Barcelos.
25. Atribuição de subsídio ao Grupo Folclórico de Barcelinhos.
26. Elaboração das medidas de Auto Proteção – Escola Básica e Secundária Vale Tamel.
27. Elaboração das medidas de Auto Proteção – Escola EB 1, 2, 3 de Fragoso.
28.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Aldreu, no valor de 15.900,00 €, para proceder a
obras de ampliação do cemitério.
29.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Balugães, no valor de 10.000,00 €, para proceder a obras de requalificação da Rua do Monte.
30.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Cristelo, no valor de 15.000,00 €, para proceder
a obras de ampliação do cemitério.
31.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Lijó, no valor de 15.000,00 €, para proceder a
obras de pavimentação de um troço da Rua Caminheiros de Santiago.
32	Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Durrães e Tregosa, no valor de 15.000,00 €,
para proceder à pavimentação da zona envolvente do cemitério (Durrães).
33.	Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja de S. Veríssimo de Tamel, no valor de 15.000,00 €,
para proceder à requalificação do terreno envolvente à Igreja e Cemitério.
34.	Atribuição de subsídio à Casa do Povo de Alvito – Alvito S. Pedro, no valor de 10.000,00 €, para
a obras de remodelação no seu edifício.
35.	Atribuição de subsídio à associação Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos, no valor de 10.000,00 €, para proceder à aquisição de uma carrinha para deslocação
dos seus atletas.
36.	Atribuição de subsídio à Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vilar de Figos, no valor
de 300,00 €, para organizar o “3º Encontro de Bicicletas Antigas e Trages Antigos”.
37.	Aprovação de minutas de contratos do Ajuste Direto n.º 53/2016, para a “Aquisição de serviços
de Transportes Escolares para o ano letivo 2016/2017”.
38.	Ratificação do despacho proferido em 22.06.2016 do CP02/2016 – “Fornecimento de refeições
em cantinas escolares do Concelho de Barcelos”.
39.	Ratificação de Despacho de Apoio Técnico à Confraria de Nossa Senhora do Rosário do Monte da
Franqueira.
40.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Aborim, no valor de 10.000,00 €. para aquisição
de uma carrinha.
41.	Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano [PEDU]. Composição da Estrutura Técnica de Apoio.
42.	Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge
da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: - Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos,
aos "Amigos da Montanha - Associação de Montanhismo de Barcelinhos", para a pernoita
de alguns participantes da Prova "Open de ORI-BTT Barcelos 2016", nas noites de 17 e 18 de
junho; - Cedência de uma tenda cónica, uma mesa e uma cadeira, à "Mundo a Sorrir - Associação de Médicos Dentistas Solidários", para apoio na realização de uma aula de zumba e uma
caminhada solidária em Barcelos, no dia 19 de junho; - Cedência do Auditório da Biblioteca
Municipal, à "Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Vila Boa", para a realização de um
espetáculo de danças do Projeto Juvenil de Dança da Associação, no dia 15 de julho; - Visita de

estudo ao Estádio Cidade de Barcelos, pelas crianças da Escola Básica e Secundária do Vale do
Tamel, a realizar entre 18 e 22 de julho; - Cedência da piscina interior do Complexo das Piscinas
Municipais, à "Associação Escola de Mergulho de Barcelos", para aulas práticas de mergulho,
nos dias 21, 22, 28, 30 de junho e 5, 7, 12, 14, 20, 21, 26 e 28 de julho; - Disponibilização
de apoio técnico, ao "IPCA - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave", para avaliação imobiliária de um prédio; - Disponibilização, a título definitivo, de uma bandeira do Município de
Barcelos, ao Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo; - Disponibilização de 70 give-aways
à Junta de Freguesia de Fragoso como colaboração no evento anual de ex-combatentes das
ex-colónias; - Disponibilização de 3 livros sobre desporto em Barcelos ao Grupo Desportivo da
Lama, como colaboração na organização do evento “I Torneio de Veteranos Condes de Azevedo”; - Disponibilização de elementos aos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos para efeitos de
candidatura para aquisição de Veículo Tanque Tático Florestal – VTT; - Disponibilização de apoio
logístico (grades, cadeiras, vasos) para a inauguração do Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Barcelinhos; - Apoio logístico na realização das atividades de abertura das piscinas municipais;
- Cedência do Pavilhão Desportivo de Campo à Associação Futsal de Campo para a realização
de torneio futsal 24h masculino, nos dias 1 e 2 de Julho; - Cedência do Parque da Cidade no
dia 3 de Julho à Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo para a realização de um torneio
de malha; - Disponibilização de 25 grades de proteção para apoio à procissão em honra de S.
João de Vila Boa, solicitadas pela União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha
(S. Martinho e S. Pedro); - Disponibilização de 12 grades de proteção para apoio às festividades
em honra de S. Brás, S. Bento e Sto Amaro, solicitadas pela União de Freguesias de Vila Cova e
Feitos; - Disponibilização de 60 grades de proteção para apoio ao “3º BTT Trilhos Sargento Mor
de Vilar”, organizado pela Associação Desportiva Calca Folhas, de Adães; - Disponibilização de
10 grades de proteção para apoio às festividades em honra de N. Sra do Rosário e Sto António,
solicitadas pela União de Freguesias de Creixomil e Mariz; - Disponibilização de 4 estrados para
a realização do Soutorock, organizado pela Associação Cultural e Recreativa de Roriz; - Cedência de equipamentos para a terraplenagem do espaço de estacionamento e acessos na zona
poente do recinto do Santuário, solicitado pela Confraria de Nossa Senhora do Rosário do Monte
da Franqueira; - Cedência de apoio logístico para o evento desportivo Sunset Trail Senhora do
Pilar, solicitado pela Experienciar – Associação Cultural, Desportiva e da Natureza; - Cedência
de apoio logístico para o evento desportivo Trail Expedição S. Gonçalo, solicitado pela Experienciar – Associação Cultural, Desportiva e da Natureza; - Cedência de 154.000 cubos de granito à
Freguesia de Barqueiros para pavimentação do espaço público em frente ao Jardim de Infância.
43.	Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vereadora Dr.ª Armandina Saleiro, que aprovaram
o seguinte: - Cedências de 1 exemplar do “Barcelos Sketchbook” e 3 galos médios à Barcelos
Sénior (registo 38566/16); - Transporte de tampas de plástico para a Resulima, para angariar
fundos para a compra de equipamento para o Pedrinho (registo 39768/16); - Cedência temporária de 3 cadeirões à ACIB , no dia 21 de junho de 2016 (registo 38799/16).
44. Aprovação da Ata em Minuta.

42.	Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
43.	Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e as IPSS’s: Associação Perelhal Solidário
(APS) e Associação Carapeços Solidário (ACS).
44.	Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge
da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte:- Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, ao
"CDS/PP - Concelhia de Barcelos", para a realização do II Colóquio Distrital, no dia 2 de julho;
Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, ao "Gil Vicente Futebol Clube", para a realização da Assembleia-geral do Clube, no dia 7 de julho; Cedência do Court de Ténis do Parque da
Cidade, ao "Colégio Casa do Menino de Deus", para a realização de aulas práticas de ténis, no
dia 13 de julho; Cedência do Auditório do Teatro Gil Vicente, à "Banda Musical de Oliveira", para
a realização do Concerto de Orquestra de Estágio, no dia 29 de julho; Disponibilização de apoio
técnico, à "Casa do Povo de Vila Seca", para avaliação imobiliária de um prédio; Cedência do
apoio solicitado pela Associação Desportiva e Sociocultural Lamaceiros, de Fragoso, nomeadamente 4 kits de 240 l para recolha seletiva, 4 contentores de 240 l para recolha indiferenciada,
50 grades de proteção e 18 sinais de trânsito para a realização da 4ª edição do evento “KRF-Kresto Rock Festival”.
45.	Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Armandina Saleiro, que aprovaram o seguinte: Cedência dos courts de ténis das Piscinas Municipais e do Parque da Cidade, à entidade "Ricardo Cayolla", para a realização do Torneio 48
horas, de dia 8 a 10 de julho; Cedência das instalações do Salão Nobre, do Auditório do Teatro
Gil Vicente e da Casa da Azenha, à "Associação ACB - Albergue Cidade de Barcelos", para apoio
nas comemorações do 5.º Aniversário da Associação, nos dias 15 e 16 de julho, respetivamente;
Cedências de publicações e artesanato ao Agrupamento de Escolas de Fragoso no âmbito de
um intercâmbio que vão realizar a Bruxelas (registo 1694/16); Cedência de peça de artesanato a
um jovem barcelense, no âmbito de um aprova desportiva que vai disputar na Turquia (registo
42380/16); Cedência de artesanato ao grupo Foclórico de Tregosa e ao Grupo Etnográfico de
Aldreu no âmbito dos festivais de folclore que vão realizar (registo 42950/16); Autorização da
despesa para a contratação de um autocarro de 35 lugares para o transporte dos alunos de
Barcelos que vão frequentar a atividade promovida pela Universidade do Minho “Verão Campus”, que se realiza de 25 a 29 de julho; Cedência de 40 grades de protecção para apoio à
peregrinação a Nossa Senhora da Franqueira; Disponibilização de 3 galos médios ao Rancho
Folclórico Santiago de Carapeços para o “XVIII Festival de Folclore”; Cedência de apoio aos
melhoramentos dos espaços verdes do Campus, solicitado pelo IPCA.
46.	Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a União das Freguesias de
Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro). - 34.ª Mostra de Artesanato e
Cerâmica de Barcelos.

REUNIÃO DE CÂMARA 12 DE SETEMBRO DE 2016
REUNIÃO DE CÂMARA 25 DE JULHO DE 2016
1. Atribuição de passe escolar.
2. Transporte em ambulância.
3. Cedência temporária de instalações – Ratificação.
4.	Ratificação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos e a Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.
5.	Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Barcelos e o Corpo Voluntário de Salvação Pública Barcelinense – Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos. Retificação da minuta aprovada pela
Proposta n. 13 de 27 de junho de 2016.
6.	Retificação da Deliberação do Executivo Municipal relativa ao Acordo de Colaboração entre o
Município de Barcelos e a Associação D’Improviso – Artes de Espetáculo.
7. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Universidade do Minho – “Verão no Campus”.
8.	Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social Abel Varzim – projeto Galo@rtis.
9. Acordo de Colaboração com a Associação Cultural Monte Fralães.
10.	Atribuição de subsídio, no valor de 6.000,00€, à Associação Social, Cultural e Recreativa de
Chorente para dar continuidade aos seus objetivos e missão.
11. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
12.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Carapeços para proceder a obras de requalificação do Loteamento da Coutada.
13.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Cossourado, no âmbito
da requalificação e ampliação do Cemitério.
14.	Junta de Freguesia de Lama. Atribuição de subsídio. no valor de 15.000,00 €, relativo à 5ª fase.
proceder a obras de beneficiação da Rua da Igreja – 1ª fase (alargamento e construção de muros)
15.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Panque, para as obras
de conclusão da Casa Mortuária.
16.	Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia da Pousa. para proceder
a obras de requalificação do Largo da Igreja.
17.	Atribuição de subsídio, no valor de 18.100,00 €, à Junta de Freguesia de Remelhe para proceder
a obras de pavimentação da Rua de Gaiteira e Quile.
18.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Rio Covo Sta Eugénia
para proceder a obras de ampliação do cemitério.
19.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Silva para proceder
à de requalificação da zona envolvente da Sede de Junta, Igreja e Centro Social, bem como à
aquisição de terreno para a ampliação desse espaço.
20.	Atribuição de subsídio, no valor de 11.100,00, à Junta de Freguesia de Ucha para proceder à
pavimentação da Rua das Picas, Travessa da Saibrosa, uma parte da Rua Florestal, Rua das
Andorinhas, Rua Padre António Gomes e Travessa de Terroselo.
21.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e
Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) para proceder à aquisição de uma nova carrinha para
transporte das crianças do pré-escolar e 1º ciclo.
22.	Atribuição de subsídio, no valor de 11.000,00 €, à União de Freguesias de Chorente, Góios, Courel,
Pedra Furada e Gueralpara proceder à construção de passeio pedonal na E.M. 306, em Pedra Furada.
23.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à União de Freguesias de Gamil e Midões para proceder à aquisição de uma carrinha de nove lugares para apoio da comunidade de Gamil e Midões.
24.	Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, União de Freguesias de Tamel Sta. Leocádia e
Vilar do Monte para proceder à pavimentação de diversas Ruas, nomeadamente Rua da Varziela
em Tamel Sta Leocádia, Travessa do Porrido e Travessa da Poça da Regedoura em Vilar do Monte.
25.	Atribuição de subsídio, no valor de 1.500,00 € ao Moto Clube de Macieira de Rates para apoio
financeiro.
26.	Atribuição de subsídio, no valor de 1.500,00 €, à Associação Cultural Motocavaquinhos, para
proceder à execução de obras de reparação no telhado da sede do Clube.
27.	Atribuição de subsídio, no valor de 1.000,00 €, Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de
Escuteiros de Silveiros para a realização “XV Arraial do Cruzeiro”.
28.	Atribuição de subsídio, no valor de 1.000,00 €, à Associação Dinamizar para apoio à comemoração do “Dia da Cultura e Comércio da Rua Direita e Adjacentes”.
29.	Atribuição de subsídio, no valor de 2.500,00 €, à Associação Recreativa e Cultural Águias de
Alvelos para apoiar a realização do “4º Grande Prémio de Atletismo de Alvelos”.
30.	Doação de terreno para construção à Junta de Freguesia de Pereira.
31.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à União das Freguesias de Tamel Santa Leocádia e Vilar do Monte para aquisição de uma carrinha.
32. “Jogos do Rio”. Ratificação.
33.	Isenção do custo das mensalidades devidas para a frequência de aulas de natação nas Piscinas
Municipais, para a época desportiva 2016/2017 – Simão Araújo Maço.
34. Galo Nigth Run. Ratificação.
35.	Empreitada de Obras Públicas – Construção do Pavilhão Desportivo da Escola EB1,2,3 de Fragoso.
Ratificação do despacho exarado em 20.07.2016. Aprovação das peças e do júri do procedimento.
36.	Atribuição de Medalhas a Título Póstumo.
37.	Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho para o desenvolvimento de um
projeto de inclusão, através da criatividade e dos saberes tradicionais.
38.	Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Solar Real – Indústria Hoteleira Restauração,
Lda. - «2.ª Festa da Francesinha de Barcelos». Ratificação.
39.	Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Lovers & Lollypops, Unipessoal,
Lda. - «Festival Milhões de Festa – Barcelos». Ratificação.
40.	Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao
Público e de Prestação de Serviços do Município de Barcelos.
41.	Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.

1.	Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar: Alunos do
1.º Ciclo do Ensino Básico: 682 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 1139 Alunos – Escalão
2 (B) – comparticipação em 50% refeição. Alunos do ensino pré-escolar: 199 Alunos – Escalão 1
(A) – refeição gratuita.
2. Ratificação de atribuição de passe escolar.
3. Acordo de Colaboração – Fornecimento de refeições.
4.	Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos de ensino – Tarefeiras
2016/2017.
5. Atribuição de passe escolar.
6. Cedência temporária de instalações – ratificação.
7. Aquisição de serviço de transporte para o IPO no Porto.
8. Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.
9. Atribuição de transporte em táxi para pessoa portadora de deficiência intelectual e motora.
10. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
11. Apoio à Habitação Social – atribuição de subsídio.
12.	Apoio ao Arrendamento Habitacional: sete novos processos para comparticipação; onze processos reavaliados – continuidade do valor do apoio; seis processos reavaliados – aumento do
valor do apoio; cinco processos reavaliados – diminuição do valor do apoio.
13. Atribuição de transporte em táxi para utentes da ACAPO.
14. Transporte em ambulância.
15.	Atribuição de subsídio, no valor de 1.150,00 €, ao Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria para
custear a instalação dos equipamentos do sistema de deteção de incêndio na Escola Básica de
Manhente e no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola.
16.	Atribuição de subsídio, no valor de 3.000,00€, à Associação Portuguesa de Paramiloidose –
núcleo de Barcelos – para pagamento da renda.
17.	Comparticipação do pagamento do passe escolar para jovem que frequenta a APPACDM de
Viana do Castelo.
18.	Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016. Coletividades: Movimento Associativo
de Recreio Cultura e Arte - MARCA (Futebol).
19. Semana do Hóquei. Utilização das Piscinas Municipais. Ratificação.
20.	Torneio Internacional “Galo de Barcelos” - Associação Desportiva de Barcelos. Apoio logístico.
Ratificação.
21.	Atribuição de subsídio ao Centro Bem Estar Social de Alheira, no valor de 5.000,00 € para proceder
a obras.
22.	Atribuição de subsídio à APACI - Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas, no valor
de no valor de 10.000,00 €, para aquisição de duas novas viaturas.
23.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Abade de Neiva, no valor de 15.000,00 € , para
proceder a obras de construção de passeios pedonais na Rua da Estrada (antiga E.N. 103).
24.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Aborim, no valor de 10.000,00 €, para proceder
ao arranjo do pavimento do cemitério.
25.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Airó, no valor de 10.000,00 €, para proceder a
trabalhos no alargamento da Rua de S. Jorge.
26.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Aldreu, no valor de 10.000,00 €, para proceder a
obras de ampliação do cemitério.
27.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Barcelinhos, no valor de 6.000,00 €, para proceder a obras de beneficiação e reparação na Escola EB1 de S. Brás.
28.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Cristelo, no valor de 5.000,00 €, para proceder
a obras de restauro na Capela de Nossa Senhora do Rosário.
29.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Galegos Sta Maria, no valor de 10.000,00 €, para
proceder à 2ª fase das obras de alargamento do cemitério.
30.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Macieira de Rates, no valor de 15.000,00 €, para
executar obras de conservação nas pontes de Verdeal e Lameiro.
31.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Martim, no valor de 15.000,00 €, para proceder
a obras de alargamento e pavimentação da Rua de Riquinha.
32.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Pousa, no valor de 12.500,00 €, para proceder a
obras de colocação de um piso em relva sintética no campo de jogos.
33.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Remelhe, no valor de 6.000,00 €, para proceder
a obras de alargamento e pavimentação da Rua de Cerqueiros.
34.	Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Durrães e Tregosa, no valor de 15.000,00 €,
para proceder às obras de ampliação do cemitério de Durrães.
35.	Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Sequeade e Bastuço (S. João e Sto Estevão), no
valor de 10.000,00 €, para proceder às obras de conclusão da Casa Mortuária de Sequeade.
36.	Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Batista de Silveiros, no valor de
7.500,00 €, para proceder a obras de reparação e beneficiação na Igreja Paroquial.
37.	Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Silveiros do Corpo Nacional de Escutas, no valor de
10.000,00 €, para proceder a obras de reparação no edifício-sede.
38.	Atribuição de subsídio ao Centro Social e Paroquial de Areias de Vilar, no valor de 10.000,00
€, para o cumprimento dos compromissos assumidos com os fornecedores devido às obras de
construção do novo edifício.
39.	Atribuição de subsídio à Comissão de Festas de Nossa Senhora da Ajuda – Gilmonde, no valor de
500,00 €, para ajudar nas despesas com a realização do programa das festividades em honra
de Nossa Senhora da Ajuda.
40.	Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de Negreiros, no valor de 1.500,00 €, para
ajudar nas despesas com a realização do programa das festividades em honra de Santa Justa.
41.	Atribuição de subsídio à Comissão de Festas Nossa Senhora das Necessidades de Barqueiros, no
valor de 2.500,00 €, para ajudar nas despesas com a realização do programa das festividades
em honra de Nossa Senhoras das Necessidades.
42.	Atribuição de subsídio à TORGO, Associação de Apoio às Artes, no valor de 10.000,00 €, para a
VIII Edição do “Arredas Folk Fest”, na Freguesia de Tregosa.

DELIBERAÇÕES
43.	Ratificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Juvenil das
Bandas Filarmónicas do Minho.
44. Ratificação do Projeto «Arte Jovem de Barcelos».
45. Ratificação do Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e «Despertar dos Sons Lda».
46.	Adenda ao Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Capoeira – Companhia de
Teatro de Barcelos.
47. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação AVC.
48. Pedido de Colaboração IPCA – Fiscalização de Obras Públicas. Ratificação de Despacho.
49.	Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e ATPorto «Associação de Ténis do Porto».
Ratificação.
50.	Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Hospitalagro Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas e Pecuários.
51.	Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e “António Vilas Boas – Implacáveis Sucessos”.
52.	Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social Imaculado Coração de Maria.
53. Apoio para refeição escolar – atribuição de efeitos retroativos.
54. Atribuição apoio. Ratificação de Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal.
55. Constituição do Fundo de Maneio para a Comissão de Proteção das Crianças e Jovens.
56.	Projeto de execução do “Centro Escolar da Várzea”. Ratificação de despacho do Sr. Presidente
da Câmara Municipal.
57.	Regulamento de Taxas pela Realização de Infraestruturas Urbanísticas e Obras de Edificação do
Município de Barcelos.
58. Projeto do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Barcelos.
59. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
60.	Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Barcelos [PEDU]. Ratificação.
Remessa à Assembleia Municipal.
61.	Lançamento da Derrama, Participação no IRS e Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI,
para o ano de 2017.
62.	Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge
da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: - Cedência das instalações do antigo Quartel dos
Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, à Freguesia de Barcelinhos, para apoio na elaboração
do tapete em honra a N.ª Sr.ª da Franqueira, no dia 14 de agosto; Cedência do Auditório da
Biblioteca Municipal, à "APPLC - Associação Portuguesa dos Produtores de Leite e Carne", para
a realização de uma reunião com agricultores do concelho de Barcelos, no dia 25 de agosto;
Cedência de um ponto de luz para o evento organizado pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente
a sessão pública realizada no dia 21 de Julho no Largo da Porta Nova; Cedência do Auditório
do Estádio Cidade de Barcelos, à "Associação de Futebol de Braga", para a realização de uma
sessão de esclarecimento, com os clubes dos concelhos de Barcelos e de Esposende, sobre as
alterações às "Leis do Jogo", no dia 5 de setembro; Cedência do Auditório Municipal, ao "CCOB
- Círculo Católico de Operários de Barcelos", para a realização de uma Homenagem Pública ao
Dr. Vasco Valentim Baptista de Carvalho, no dia 10 de setembro; Cedência do Pavilhão Municipal
de Barcelos, à "Associação de Patinagem do Minho", para a realização dos jogos da "Final Four
do Troféu Jorge Coutinho", nos dias 24 e 25 de setembro; Cedência de 6 galos médios – Rancho
Folclórico e Etnográfico “A Telheira”, de Barqueiros; Cedência de 40 grades de proteção – Grupo
Desportivo de Creixomil; Cedência de 8 grades de proteção – Festa da Senhoras das Águas
Santas – Rio Covo Sta Eulália; Cedência de 10 grades de proteção – Festividades Nossa Senhora
dos Milagres (Feitos) – União de Freguesias de Vila Cova e Feitos; Cedência de 6 grades de
proteção, sinalização de apoio e caixotes do lixo - festividades de Nossa Senhora da Saúde de
Monte Fralães; Cedência de 10 grades de proteção – Festividades de Nossa Senhora do Socorro - Fábrica Igreja Paroquial de Areias de Vilar; Cedência de 20 grades de proteção – Arraial
minhoto – Junta de Freguesia de Lama; Cedência de 10 grades de proteção – Dia da Freguesia
– Junta de Freguesia de Abade de Neiva; Cedência de 30 grades de proteção – Festividades de
S. Salvador – Fornelos; Cedência de 18 grades de proteção – Festividades religiosas– Junta
de Freguesia de Rio Covo Sta Eugénia; Cedência de 6 grades de proteção – Dia da Freguesia
– Junta de Freguesia de Carapeços; Cedência de 10 grades e 20 cones de proteção – Confraria
Nossa Senhora das Neves – Minhotães; Cedência de 12 grades de proteção – 16º Encontro do
Nucaminho, Núcleo de Camionistas do Minho; Cedência de 20 grades de proteção – Fábrica
Igreja Paroquial de Galegos S. Martinho; Cedência de 8 grades de proteção, 3 contentores de
lixo e 2 kits de recolhe seletiva para as Festas em honra de S. Romão (Fonte Coberta) – União de
Freguesias de Carreira e Fonte Coberta; Cedência de 50 grades de proteção para as festividades
em honra de Nossa Senhora das Necessidades – Junta de Freguesia de Barqueiros; Cedência
de 15 grades de proteção para as festividades em honra de Sta Justa – União de Freguesias de
Negreiros e Chavão; Disponibilização de 50 give aways – passeio dos clássicos – Centro Desportivo e Cultural de Viatodos; Cedência de 4 galos grandes – XXII Festival de Folclore Cidade de
Barcelos – Grupo de Danças e Cantares de Barcelos; Cedência de vasos de ornamentação para o
local do torneio de futebol 7 inter-freguesias – Núcleo Desportivo “Os Andorinhas”; Cedência de
2 compostores – Centro Zulmira Pereira Simões – Roriz; Cedência de 4 contentores do lixo e 2
kits de recolha seletiva para o evento “Freguesias em Festa”- União de Freguesias de Sequeade
e Bastuço (S. João e Sto Estevão); Cedência do rés-do-chão do edifício do antigo quartel dos
Bombeiros Voluntários de Barcelinhos para exposições de ornitologia – Associação Ornitológica
de Barcelos; Cedência de instalações desportivas e apoio logístico para o jogo Portugal/Grécia
– Sub 21, solicitado pela Federação Portuguesa de Futebol através da Associação Futebol de
Braga; Disponibilização de meios humanos para limpeza do espaço exterior e poda de algumas
árvores – Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes.
63.	Ratificação dos Despachos da Exma. Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra. Armandina Saleiro, que aprovaram o seguinte: - Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, ao
"Oquei Clube de Barcelos, H.P., SAD", para a realização de um jogo de homenagem ao jogador
de hóquei em patins, Pedro Alves, no dia 9 de junho; Cedência dos Courts de Ténis do Complexo
das Piscinas Municipais, à "Associação Desportiva Academia de Ténis de Barcelos Matchpoint L.O.B.", para a realização de uma ação de formação a jovens iniciantes e, para a realização de
um "Torneio de Ténis", nos dias 21 de julho e 29, 30 e 31 de julho, respetivamente; Cedência
de 50 cadeiras, à "Associação Dinamizar Rua Direita e Adjacentes - Barcelos", para apoio nos
espetáculos da Associação, no dia 23 de julho; Cedência de duas tendas cónicas, à Freguesia
de Carvalhal, para apoio na realização da "Semana dedicada à cultura, desporto e ao entretenimento", de dia 29 de julho a 6 de agosto; Cedência de quatro expositores, à Freguesia de
Cristelo, para apoio nas comemorações do Dia da Freguesia, nos dias 6 e 7 de agosto; Cedência
do Auditório da Biblioteca Municipal, à "APAC - Centro Especializado Dr. Sebastião Matos", para
a realização de um Workshop subordinado ao tema "Sexualidade na deficiência", no dia 16 de
setembro; Cedência do Auditório do Teatro Gil Vicente, à "Art' é Vida - Associação Cultural", para
a realização de uma audição/espetáculo de música e de dança, nos dias 16 e 17 de setembro;
Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à "Associação dos Amigos de D. António Barroso",
para a realização de uma homenagem a D. António Barroso, no dia 5 de novembro.

REUNIÃO DE CÂMARA 26 DE SETEMBRO DE 2016
1. Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar.
2. Ratificação de atribuição de passe escolar.
3.	Atribuição de subsídio à Associação Perelhal Solidário no âmbito do protocolo realizado com a Ultriplo.
4.	Atribuição de comparticipação financeira à SOPRO – Solidariedade e Promoção ONGD no âmbito
do protocolo realizado com a Ultriplo.
5. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Casa da Animação.
6.	Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos.
7. Aceitação de doação.
8. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
9.	Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho de Barcelos. Pagamento
do terceiro trimestre de 2016.		
10.	Atribuição de subsídio no valor de 9.200,00 € à Junta de Freguesia de Cambeses para proceder
a obras de alargamento e pavimentação da Rua das Corgas/Rua Engº Xavier da Fonseca.
11.	Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Cossourado para proceder a obras de reconstrução do edifício para a Sede de Junta.
12.	Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Fornelos para proceder
à construção de muros de suporte e vedação na Avenida S. Salvador.
13.	Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de Fragoso para proceder
a obras de pavimentação da Rua do Pinheiro Manso.
14.	Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Manhente no valor de 19.863,00 €, sendo que
10.000,00 € se referem à 2ª fase das obras na Rua da Escola e 9.863,00 € referem-se à última
fase da Travessa de S. João.
15.	Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Pereira para proceder à
construção de uma garagem, propriedade da Junta de Freguesia.
16.	Atribuição de subsídio no valor de 2.589,50 € à Junta de Freguesia de Perelhal para proceder a
obras de remodelação da EB1 de Perelhal.

17.	Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Ucha para proceder a
obras de alargamento e pavimentação de várias ruas da freguesia.
18.	Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia de Vila Seca para proceder
à requalificação dos arranjos exteriores e acessibilidades da área envolvente à Casa Mortuária.
19.	Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União das Freguesias de Alvito (S. Pedro e S.
Martinho) e Couto para proceder às obras de requalificação da EB 1 de Alvito S. Martinho.
20.	Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € ao Centro Zulmira Pereira Simões, I.S.S. de Roriz
para cumprir os compromissos financeiros assumidos.
21.	Atribuição de subsídio no valor de 12.000,00 € à Associação Académica do Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave para a realização das atividades inseridas na Semana Académica do IPCA –
Queima do Galo – Barcelos 2016 e outros eventos.
22.	Atribuição de subsídio no valor de 7.205,00 € à Juventude Cultural e Recreativa de Perelhal para
proceder ao fornecimento de água ao complexo desportivo da Associação uma vez que o local
não é dotado de água e saneamento públicos.
23.	Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e o Centro de Assistência Social
de Balugães.
24.	Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a Associação Nacional AVC, o
Instituto de S. João de Deus [Casa de Saúde de S. João de Deus] e Instituto de S. José [Casa de
Saúde de S. José]. Rede Local de Cuidados Especializados de Barcelos.
25.	Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e João Ferreira Dantas, Unipessoal, Lda.
26.	Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Federação Portuguesa de Xadrez.
Ratificação.
27.	Adenda à minuta de Protocolo entre o Município de Barcelos e Infraestruturas de Portugal.
Passagem Superior ao km 60,863 da Linha do Minho «Ampliação/Construção da Passagem Superior à Linha do Minho no Caminho da Rua da Igreja Matriz de Acesso ao Cemitério de Aborim,
Barcelos». Ratificação.
28.	Lançamento da Derrama, Participação no IRS e Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI,
para o ano de 2017 – Retificação.
29. Composição do júri de recrutamento dos cargos dirigentes a prover na Câmara Municipal.
30. Recrutamento e Seleção de Pessoal Dirigente.
31.	Recrutamento com base no art. 32.º da LOE 2016, por tempo indeterminado, de 1 (um) Técnico
Superior com Licenciatura na área de Arquitetura, para exercer funções na Divisão de Obras e
Projetos Municipais.
32.	Concurso Público n.º 02/2016 – Fornecimento de refeições em cantinas escolares do concelho de
Barcelos. Ratificação dos despachos que aprovaram: o relatório final de avaliação das propostas;
a adjudicação do fornecimento e respetiva notificação aos concorrentes; a minuta do contrato.
33. Pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. Ratificação.
34.	Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge
da Costa Gomes.
35.	Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Armandina Saleiro que aprovaram o seguinte: 1 – Cedência de instalações: - Cedência do Auditório
do Estádio Cidade de Barcelos, à "Associação Futebol Popular de Barcelos", para a realização do
Sorteio do Campeonato da Época 2016/2017, no dia 6 de setembro; - Cedência do Auditório Municipal,
à Junta de Freguesia de Perelhal, para a realização de uma sessão de esclarecimento sobre o projeto
da instalação da Linha de Muito Alta Tensão e o seu impacto no território do concelho de Barcelos,
no dia 14 de setembro. 2 - 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: - Associação de Teatro Experimental dos Feitos – Grupos de Teatro “Os Balugas” e o
“Pioneiros da Ucha”; - Fábrica da Igreja da Paróquia de Pedra Furada – Grupo Vozes do Cavado;
- Junta de Freguesia de Cossourado – Grupo Folclórico da Casa do Povo de Martim e Grupo Galos
Gaiteiros; - Fábrica da Igreja da Paróquia de Arcozelo – ARCA – Associação recreativa e Cultural de Arcozelo; - Sporting Clube Ucha – Grupo de Teatro Pioneiros da Ucha; - Fábrica da Igreja da Paróquia de
Galegos S. Martinho – Banda do Galo; - Freguesia de Carvalhal – Grupo Folclórico de S. Lourenço de
Alvelos; - Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim – Coro de Câmara de Barcelos; - Freguesia
de Remelhe – Grupo Folclórico da Casa do Povo de Martim; - Freguesia de Balugães – Grupo Folclórico
do Centro Social de Aguiar; - União das Freguesia de Durrães e Tregosa – Banda do Galo; - União das
Freguesias de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral – Vozes do Cávado; - Venerável Ordem
Terceira S. Francisco – Capoeira Companhia de Teatro.3 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e
/ou publicações do Município: - 5 galos médios para oferta aos participantes na iniciativa “Jazz ao
Largo” (registo 54989/16); - 5 Galos médios e um livro “Caminho Português de Santiago” cedidos à
Banda Musical de Oliveira, no âmbito do Encontro de Banas em Gouveia; - 4 Galos médios cedidos ao
Coral Magistrói, no âmbito do IV Encontro Ibérico de Coros. 4 – Outros apoios logísticos: - Empréstimo
de vasos, grades e contentores ao Centro Hípico Irmão Pedro Coelho, no âmbito do Concurso de Saltos
Internacionais de Barcelos, realizado de 9 a 11 de setembro de 2016 ; – Empréstimo de grades a
“António Gomes Vilas Boas – Implacáveis Sucesso” no âmbito da dinamização cultural realizada no
âmbito do Concurso de Saltos Internacionais de Barcelos, realizado de 9 a 11 de setembro de 2016 .
36. Aprovação da Ata em Minuta.

REUNIÃO DE CÂMARA 10 DE OUTUBRO DE 2016
1.	Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino pré-escolar. Alunos do 1.º
Ciclo do Ensino Básico: 12 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 9 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação em 50% refeição. Alunos do ensino pré-escolar: 5 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Ratificação“Dia Mundial do Turismo”.
3.	Ratificação da autorização de cedência do apoio material e logístico para a realização da“IV
Radical Cup Benjamins” e “II Radical Cup Traquinas”.
4.	Isenção do custo das mensalidades devidas para a utilização das Piscinas Municipais, para a época
desportiva 2016/2017, para os alunos que frequentam a Unidade de Apoio à Multideficiência e os
alunos que frequentam o Currículo Específico Individual, do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho.
5.	Ratificação da autorização de cedência do apoio material e logístico para a “Maratona BTT 5
Cumes” Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos.
6.	Alteração do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o GASC – Grupo de Acção
Social Cristã.
7.	Isenção do custo das mensalidades devidas para a utilização das Piscinas Municipais, para a
época desportiva 2016/2017, para a prática de atividades de educação física, dos utentes da
Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas – A.P.A.C.I.
8.	Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Nacional da Espondilite
Anquilosante (ANEA) – Núcleo Regional de Braga.
9.	Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco novos processos para comparticipação; sete processos reavaliados – continuidade do valor do apoio; cinco processos reavaliados – aumento do
valor do apoio; cinco processos reavaliados – diminuição do valor do apoio.
10. Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, para Apoio à Habitação Social.
11.	Ratificação do despacho proferido em 23.09.2016 sobre o Processo n.º CP/RD21-A/DOPM –
Construção do pavilhão desportivo da Escola EB 123 de Fragoso.
12.	Acordo de Colaboração com a Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Lijó para a realização de atividades culturais.
13.	Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.
14. Comparticipação do pagamento do passe escolar para jovem que frequenta o CAO da APACI.
15. Ratificação de Protocolo de estágio com o Agrupamento de Escolas de Barcelos.
16. Protocolo de colaboração para a realização de estágio.
17.	Ratificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e «O Som das Palavras, Unipessoal, Lda».
18.	Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, à Junta de Freguesia de Adães, para proceder
à pavimentação e alargamento das ruas de Regadas e Balcões.
19.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.980,00 €, à Junta de Freguesia de Aldreu, para proceder
às obras de ampliação do cemitério
20.	Atribuição de subsídio, no valor de 9.350,00 €, à Junta de Freguesia de Balugães, para proceder
à requalificação da Rua do Monte.
21.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Cristelo, para proceder
às obras de ampliação do cemitério.
22.	Atribuição de subsídio, no valor de 12.500,00 €, à Junta de Freguesia de Gilmonde, para proceder à requalificação de diversas ruas da freguesia.
23.	Atribuição de subsídio, no valor de 14.600,00 €, à Junta de Freguesia de Roriz, para proceder à
pavimentação da Travessa das Austrálias.
24.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Junta de Freguesia de Silva, para proceder à
aquisição de uma parcela de terreno.
25.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.500,00 €, à Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo,
para proceder à pavimentação e drenagem de águas pluviais nas ruas do Cávado e do Futuro.

26.	Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00 €, à União das Freguesias de Carreira e Fonte
Coberta, para proceder às obras de pavimentação, drenagem de águas pluviais e construção de
passeios pedonais na rua Arqto Borges Vinagre, na Freguesia de Carreira.
27.	Atribuição de subsídio, no valor de 11.000,00 €, à União das Freguesias de Chorente, Góios,
Courel, Pedra Furada e Gueral, para proceder à construção de passeios pedonais na E.M. 306,
na Rua Caminheiros de Santiago, em Pedra Furada.
28.	Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à União das Freguesias de Silveiros e Rio Covo Sta
Eulália para proceder a obras de pavimentação e alargamento da rua da Sobreira, em Silveiros.
29.	Atribuição de subsídio, no valor de 7.500,00 €, ao Rancho Folclórico e Etnográfico “A Telheira”
de Barqueiros.
30. Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, ao Centro Social e Paroquial de Arcozelo.
31. Atribuição de subsídio, no valor de 20.000,00 €, à Casa do Povo de Viatodos.
32. Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016. Atletas.
33. Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016. Coletividades.
34. Pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. Ratificação.
35.	Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abrangido
por restrição de utilidade pública.
36. PROPOSTA RETIRADA
37. PROPOSTA RETIRADA
38. Reequilíbrio Financeiro da EMEC, ano 2014.
39.	Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação de Futebol
Popular de Barcelos.
40.	Federação Portuguesa de Natação: Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Ratificação; Acordo de Colaboração - Adenda - Ratificação.
41.	Minuta do Acordo de Colaboração Entre Município de Barcelos e o Corpo de Salvação Pública
Barcelinense, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.
42.	Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: - Cedência do Auditório do Estádio Cidade de
Barcelos, à "Associação Futebol Popular de Barcelos", para a realização da Assembleia-Geral da
Associação, no dia 23 de setembro; - Cedência dos courts de ténis do Complexo das Piscinas
Municipais, à "Academia de Ténis de Barcelos Matchpoint - L.O.B", para a realização do torneio
de ténis "Cidade de Barcelos", nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro - Cedência de apoio
logístico (grades de proteção, recipientes para lixo) para o evento Galo Nigth Run – Amigos da
Montanha; - Empréstimo de 4 estrados e 33 grades de proteção para o Festival Soutorock – Associação Cultural e Recreativa de Roriz; - Empréstimo de 40 grades de proteção, vasos com cedros
e cadeiras – Confraria Nossa Senhora da Franqueira; - Empréstimo de 10 grades de proteção para
as festividades de Nossa Senhora da Consolação – Junta de Freguesia de Vila Seca; - Empréstimo
de 12 grades de proteção para as festividades de Nossa senhora da Abadia – Fábrica da Igreja
Paroquial de Santa Maria de Lijó; - Empréstimo de 20 grades de proteção para as festividades de
Nossa Senhora da Aparecida – Junta de Freguesia de Balugães; - Cedência de 120 miniaturas do
galo de Barcelos e um galo médio para oferta no Torneio Internacional de Óquei em Patins nos
escalões escolares e infantis – Associação Desportiva de Barcelos/Campo; - Cedência de apoio
logístico (4 kits de 240 l para recolha seletiva, 4 contentores para recolha indiferenciada, 50
grades de proteção, sinais de trânsito) para o Festival de música KRF – Kresto Rock Festival;
- Cedência de apoio logístico (40 grades, pódio, 2 tapetes vermelhos, 4 tendas cónicas) para o
Trail Expedição ao S. Gonçalo – Experenciar, Associação Cultural, Desportiva e da Natureza de
Vila Cova; - Cedência de apoio logístico (pódio, 2 tapetes vermelhos, 4 tendas cónicas) para o
Sunset Trail Senhora do Pilar – Experenciar, Associação Cultural, Desportiva e da Natureza de Vila
Cova; - Empréstimo de 50 grades de proteção para o VI Encontro Motard Serra de Airó – Junta
de Freguesia de Airó; - Empréstimo de 30 grades de proteção para o “II Trail Monte do Cotulo” –
União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro); - Cedência
de espaço no Parque da Cidade e 12 grades de proteção para a realização de um torneio de
malha – Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo; - Empréstimo de 30 grades de proteção
para o 8º BTT Carreira – União de Freguesias de Carreira e Fonte Coberta; - Disponibilização de 30
lembranças para os participantes no passeio turístico e cultural – Clube dos UMMistas; - Cedência
de transporte para duas mesas oficiais de ténis de mesa das instalações da ADR Outeirense, em
Famalicão para a EB 2,3 Abel Varzim, em Vila Seca – Associação de Ténis de Mesa de Braga; - Disponibilização de 100 give-aways, 5 galos e 5 livros – Veteranos do Gil Vicente Futebol Clube; - Empréstimo de 6 grades de proteção para as festividades de S. Miguel de Roriz – Junta de Freguesia
de Roriz; - Empréstimo de 10 grades de proteção para a realização de uma desfolhada – Junta de
Freguesia de Balugães; - Cedência de 25 lancis usados, em pedra – União de Freguesias de Vila
Cova e Feitos; - Empréstimo de 10 grades de proteção para a realização de um desfile de moda
– União de Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte Fralães; - Disponibilização
de 40 give-aways – Convívio ex-combatentes da Companhia 468, em Angola; - Empréstimo de 2
projetores, 3 grades de proteção, stand e um quadro elétrico para o presépio movimentado da
Fonte de Baixo – Eduardo Ferreira e Domingos Monteiro; - Empréstimo de 80 grades de proteção
para as festividades de Nossa Senhora do Alívio – Junta de Freguesia de Perelhal; - Empréstimo de
stand para a Festa do Galo – Barcelos Cidade Medieval; - Disponibilização de 34 galos pequenos
para levarem às Jornadas Mundiais da Juventude que se realizam na Polónia – Grupo de Jovens
de Galegos Sta Maria; - Empréstimo de 6 grades de proteção para as festividades e Vilar do Monte
– União de Freguesias de Tamel Sta Leocádia e Vilar do Monte; - Empréstimo de contentores para
resíduos diferenciados e indiferenciados para as Jornadas Culturais da Lama – Junta de Freguesia
da Lama; 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: Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Aldreu – Grupo “Os Gaiteiros.
43.	Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vereadora Dr.ª Armandina Saleiro, que aprovaram
o seguinte: Cedência de grupos culturais, no âmbito dos Acordos de Colaboração celebrados com
os mesmos, às instituições que os solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver: Casa do Povo de Alvito S. Pedro – Capoeira Companhia de Teatro; - Associação Social, Cultural
e Recreativa de Chorente – rancho Folclórico de S. Martinho de Courel; - Associação Cultural e
Recreativa de Roriz – Coro de Câmara de Barcelos. Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou
publicações do Município: - 5 exemplares da publicação “O Falcão de Bonaparte” para oferta a
entidades/pessoas recebidas nos Paços do concelho (registo 58764/16); - 30 Give-Aways e 60 publicações do Município cedidos ao Congresso Intermunicipal sobre Proteção de Crianças e Jovens
(registo 58815/16). Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho:- Associação
de Pais de Remelhe – cedência das instalações da EB1/JI de Remelhe no dia 30/09/2016, para
realizar uma Assembleia Geral e para realizar a CAF; - Associação de Pais de Alvelos – cedência
do Pavilhão da EB1/JI de Alvelos no dia 30/09/2016, para realizar uma Assembleia Geral;
44.	Informação a prestar pelo Sr. Presidente da Câmara. Alteração Nº 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 ao
Orçamento Municipal para 2016, no uso da competência delegada por deliberação da Câmara
Municipal de 14.10.2013.
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POLÍTICA DE PROXIMIDADE

II CONGRESSO INTERMUNICIPAL DE
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

SOPRO RECOLHE LIVROS
ESCOLARES PARA DOAR
A Câmara Municipal de Barcelos promoveu a iniciativa
da SOPRO - Solidariedade e Promoção de forma a
apoiar, neste ano letivo, um maior número de alunos
através do Banco de Material Escolar.

O Município de Barcelos foi parceiro – assim como os municípios de
Esposende, Vila Verde e Vila Nova de Famalicão - do II Congresso Intermunicipal sobre Proteção de Crianças e Jovens, que decorreu nos dias 6
e 7 de outubro, na Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão.
O objetivo do evento, para além de fomentar o debate e partilha no
aprofundamento de questões relacionadas com a proteção na infância e
juventude, passa pela criação de um diálogo interinstitucional que permita uma maior articulação e concertação entre municípios neste domínio.
A iniciativa contou com a participação de várias personalidades,
nomeadamente os juízes conselheiros Armando Leandro, Álvaro Laborinho Lúcio e Clara Sottomayor.
À semelhança da primeira edição, que decorreu em Esposende, em
2014, o congresso foi aberto à comunidade em geral, mas dirigido sobretudo a profissionais cujas funções contemplem a intervenção ou investigação com crianças e jovens em famílias de risco ou perigo.

Nesse sentido, a organização, sediada no Colégio La
Salle, em Barcelinhos, recolheu manuais escolares,
novos ou usados, preferencialmente com edição
posterior a 2014, para que estes fossem atribuídos a
estudantes com pedidos em espera na organização.
Em 2015 a SOPRO doou livros escolares a cerca
de 300 famílias, possibilitando o acesso à educação
através de uma rede de partilha que fomenta a solidariedade e a reutilização.
Desde sempre associada à educação para a solidariedade dos jovens, a SOPRO pretende que o
Banco de Material Escolar crie no aluno o respeito
pelo livro e um forte sentido de participação cívica,
diminuindo também o insucesso escolar e risco de
abandono. A população do concelho de Barcelos é
prioritária na atribuição de manuais e material escolar, nos Agrupamentos de Escolas, IPSS e outras
associações, são também apoiadas.

ALUNOS DA ESCOLA DE BARCELINHOS SAGRAM-SE
VICE-CAMPEÕES MUNDIAIS DE ROBÓTICA
Três alunos e um professor da Escola Secundária de Barcelinhos participaram no Mundial de Robótica – RoboCup2016 que decorreu em
Leipzig, na Alemanha, entre 29 de junho a 4 de julho, e alcançaram o segundo lugar.
Neste Mundial de Robótica, que reuniu mais de 3 mil participantes de
escolas e universidades, estiveram representados cerca de 45 países.
Este campeonato tinha como objetivo programar robôs para desempenho no espaço virtual e real.
Até chegarem à final, onde defrontaram a equipa de Singapura, os
alunos derrotaram fortes adversários: Eslovénia, Brasil, Irão e Eslováquia.
Os alunos Carlos Campos, Luís Longras e Roberto Figueiredo, tiveram que programar o seu robô para desempenho de missões em cenários reais e virtuais que mudavam todos os dias e só eram conhecidos
duas horas antes da prova.
O robô real, usado na competição, era igual para todas as equipas,
mas já era muito bem conhecido pelos alunos de Barcelinhos, que já
tinham construído e programado um igual na RoboParty 2016, em fevereiro, na Universidade do Minho, em Guimarães, onde arrecadaram um
brilhante 4º lugar na prova de seguimento de linha, entre 164 equipas
que participavam.
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AÇÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL ASSINA
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM
COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO
DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS
CRIANÇAS E JOVENS
A Câmara Municipal de Barcelos e a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens assinaram, no dia 11 de julho, um protocolo de cooperação no âmbito
da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Risco com vista à
contratação de um técnico superior para apoio às atividades da
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Barcelos (CPCJ).
A cerimónia contou com a presença da Secretária de Estado da
Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.
Para Armandina Saleiro, Vice-Presidente da autarquia,
este protocolo “é uma mais-valia para Barcelos, pois visa fortalecer a capacidade de intervenção da CPCJ que todos dias luta
pelos direitos e proteção das crianças e jovens”, acrescentando
que “é da responsabilidade do Estado e da Câmara Municipal
defender os direitos da criança e protegê-las contra todas as
formas de violência e por isso é sempre importante o reforço
das equipas de trabalho”.
As CPCJ´s constituem uma centralidade do sistema nacional de promoção dos direitos e da proteção da criança e do jovem em perigo, numa perspetiva de estreita cooperação com
os demais agentes, nomeadamente as entidades com competência em matéria infantil e juventude e os tribunais, pelo que
a assinatura deste protocolo de cooperação vem reforçar a capacidade e qualidade protetiva da CPCJ de Barcelos.

CÂMARA APOIA CENTRO SOCIAL
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
A Câmara Municipal estabeleceu um Acordo de Colaboração, com o propósito de definir os termos e as condições
em que o Município de Barcelos apoia financeiramente o
Centro Social Imaculado Coração de Maria na aquisição de
uma viatura automóvel adequada ao transporte dos alunos
que frequentam o 1º ciclo do ensino básico e pré-escolar da
União das Freguesias de Vila Cova e Feitos.

AUTARQUIA ESTABELECE ACORDO COM
A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE RIO
COVO SANTA EUGÉNIA
O Município de Barcelos, representado pela Vice-Presidente, Armandina Saleiro, assinou, no dia 18 de julho, um acordo de colaboração com a Associação Humanitária de Rio Covo Santa Eugénia.
O protocolo estabelece as normas que vão nortear as relações entre o Município e a Associação, liderada por José Campinho, “decorrentes da atribuição de um subsídio anual” por parte
da Câmara Municipal, no valor de 6.000,00 euros. Esta verba será
destinada à realização de atividades para a promoção gradual
da autonomia pessoal, social e profissional da população, bem
como da execução de um trabalho comunitário de intervenção
e dinamização social, destinada ao desenvolvimento da comunidade local, com vista ao combate à pobreza e exclusão social.
Este é mais um passo dado pela Autarquia, através do pelouro da Ação Social, para reforçar, bem como dar continuidade a iniciativas e ações que se revelaram eficazes na resolução de carências nas áreas da habitação, educação, saúde,
emprego e ação social, que foram desenvolvidas no âmbito do
Projeto de Desenvolvimento Integrado de Barcelos.
A Associação Humanitária de Rio Covo Santa Eugénia, enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS),
tem por objetivo dar respostas sociais, nomeadamente à infância e à 3.ª idade na freguesia de Rio Covo Santa Eugénia,
bem como nas freguesias vizinhas.

CÂMARA MUNICIPAL UNE FORÇAS
COM A CLÍNICA MÉDICA ISABEL CARVALHO
No âmbito da execução do Projeto denominado “Barcelos a
Sorrir”, a autarquia estabeleceu um Acordo de Colaboração
com a Clínica Médica Isabel Carvalho.
Esta iniciativa tem como objetivo a promoção da saúde oral,
na área das próteses dentárias junto da população carenciada,
residente no concelho de Barcelos.
A situação de carência será aferida pelo Gabinete de Coesão Social e Saúde Pública da Câmara Municipal, mediante
parecer devidamente fundamentado, o qual assentará em critérios previamente estabelecidos para o efeito.
A prestação de serviços a realizar no âmbito deste acordo, quer pelas clínicas dentárias, quer pelos médicos dentistas
aderentes ao projeto, é completamente gratuita.
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34.ª MOSTRA DE ARTESANATO
E CERÂMICA DE BARCELOS

O Festival Internacional de Folclore do Rio marcou presença na Mostra de Artesanato. Um evento organizado pelo Grupo
Folclórico de Barcelinhos e que contou com o folclore de África do Sul, Sérvia, Espanha, Paraguai, Costa Rica, Colômbia, Havai
e Bolívia.
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O Parque da Cidade acolheu a 34.ª Mostra de Artesanato
e Cerâmica de Barcelos, que decorreu entre 29 de
julho e 15 de agosto. O certame contou com a visita
de milhares de pessoas, que não quiseram perder a
oportunidade de ver de perto os trabalhos de centenas
de artesãos, 80 dos quais oriundos de Barcelos. Este
ano, o evento contou com uma grande novidade,
que também se revelou um sucesso: os Workshops
“Experiências com Artes Tradicionais”.
No total, estiveram 120 stands espalhados pelas várias áreas do
recinto do Parque da Cidade. Este evento, um dos mais antigos
do país, contou com a presença dos mais importantes artesãos
de cada setor do artesanato e retrata toda a riqueza da arte e do
trabalho tradicional.
A gastronomia voltou a ter uma forte presença nesta Mostra, particularmente com as tasquinhas que apresentaram, na
praça da alimentação, um variado cardápio de refeições, com
destaque para os pratos tradicionais, a todos os visitantes. A
animação também não foi deixada ao acaso e certame contou
com vários espetáculos musicais, nomeadamente de música
popular e atuações de grupos folclóricos do concelho, arruadas de bombos ou espetáculos de dança.
De salientar que a Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos tem como objetivo promover o artesanato e os artesãos,
sendo o grande evento anual na área do artesanato, afirmando
Barcelos como capital do artesanato e trazendo à cidade muitos milhares de pessoas, mantendo um cruzamento harmonioso com a gastronomia e os vinhos, a música popular e o folclore
nacional e internacional.

34ª FEIRA DO LIVRO DE BARCELOS COMEMORA
OS 100 ANOS DO NASCIMENTO DE VERGÍLIO FERREIRA
Uma panóplia de escritores, propostas culturais e literárias,
tertúlias, conferências, animação, concertos e atividades infanto-juvenis marcarão a 34ª edição da Feira do Livro de Barcelos, que decorreu na Avenida da Liberdade, Largo da Porta
Nova e Campo 5 de Outubro de 1 a 10 de julho.
Além disso, o certame teve como mote uma homenagem
a Vergílio Ferreira, uma vez que este ano se assinalam os 100
anos do nascimento do autor de “Aparição”. Como foram de
relembrar o escritor beirão realizou-se uma tertúlia para
abordar a sua vasta obra e a marca que deixou na literatura
portuguesa.
Mais uma vez, o evento contou com a presença 70 editoras, distribuídas por 20 expositores, que contribuíram para
um programa diversificado capaz de satisfazer públicos de
diversas idades.
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FESTIVAL DE TEATRO DE BARCELOS
DECORRE NO GIL VICENTE

O mais importante evento de teatro do concelho, o "Festival de Teatro
de Barcelos", decorreu até ao dia 27 de novembro, no Teatro Gil Vicente.
Organizado pela Capoeira – Companhia de Teatro de Barcelos e com
o apoio da Câmara Municipal de Barcelos, o certame vai já na sua 29ª
edição, tendo como principal objetivo a troca de experiências entre grupos, o desenvolvimento da arte teatral e a promoção de novos projetos
teatrais.
A edição deste ano contou com a participação de 15 grupos, onze
dos quais do concelho de Barcelos. Os espetáculos decorreram às sextas-feiras e sábados, às 21h45, e aos domingos, às 16h, com entrada gratuita (limitada à lotação da sala).
Paralelamente ao festival, realizaram-se diversas atividades, tais
como: aula aberta “Dança Criativa”; aula aberta expressão dramática;
workshop iniciação à interpretação e workshop iniciação à iluminação
cénica. Estas atividades tiveram como público-alvo crianças, jovens e
adultos e são oficinas criadas pela Academia de Teatro de Barcelos.

JAZZ AO LARGO COM CASA CHEIA
O auditório do Teatro Gil Vicente tornou-se pequeno para acolher o
elevado número de espectadores que procuravam um lugar para ver a
banda de jazz-rock liderada por Jim Barr, baixista dos Portishead, que
encerrou o festival Jazz ao Largo.
O espetáculo marcou o culminar da programação, a cargo do músico barcelense Pedro Oliveira, que contou com quatro concertos de
bandas tão distintas como Alexandre Coelho Quarteto, Ensemble Super
Moderne, TGB – Tuba, Guitarra e Bateria e, por fim, Get The Blessing.
No total passaram pelo certame cerca de 800 pessoas. O evento, organizado pela Câmara Municipal de Barcelos e pela Associação Burgo
Divertido, assinalou o regresso do jazz ao espaço público da cidade.

22 « CIDADANIA . DEZEMBRO ' 16

JOSÉ RODRIGUES
RECORDADO EM
BARCELOS
De desenhos a esculturas, passando pelos cenários, Barcelos acolheu três exposições do recentemente falecido, José Rodrigues, um nome
incontornável da história da arte portuguesa. O
artista plástico, que integrava o famoso grupo d’
Os Quatro Vintes, fundador da Bienal de Cerveira, foi recordado pela cidade neste programa de
homenagem que se prolongou até 27 de novembro.
Na Sala Gótica dos Paços do Concelho estiveram expostos vários desenhos e esculturas do
artista de várias fases, de 1960 a 2013, traçando
um percurso da obra e estilo de José Rodrigues.
Multifacetado, o artista dedicou-se também
ao trabalho em barro, e esteve ainda ligado aos
palcos, na conceção e construção de cenografias
– a que Rodrigues intitulava esculturas habitadas-, cujas maquetes e objetos relativos estiveram em exposição no Teatro Gil Vicente, sob o
título “Espaços Cénicos”.
A ligação do escultor ao Minho é conhecida,
em particular a Vila Nova Cerveira. Em Barcelos, José Rodrigues deixou a Escultura aos Poetas, inicialmente montada no Largo dos Poetas,
e reposta em frente ao Teatro Gil Vicente. As
exposições, que estavam programadas antes do
falecimento do artista, tornaram-se assim num
gesto de homenagem e agradecimento a José
Rodrigues.
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SANTUÁRIO RUPRESTE
DESCOBERTO EM BARCELOS

O Gabinete de Arqueologia e Património Histórico e Cultural do Município de Barcelos
fez uma importante descoberta arqueológica, ao identificar, nos últimos meses, um
conjunto de rochas com gravuras pré-históricas no Monte de São Gonçalo.

JORNADAS EUROPEIAS
DO PATRIMÓNIO
EM BARCELOS
A Câmara Municipal de Barcelos aderiu
às Jornadas Europeias do Património,
que se realizaram no dia 24 de setembro.
A iniciativa contou com uma oficina de pesca com cana-da-índia para pais e filhos, com
o objetivo de dar a conhecer a pesca lúdica
tradicional, com cana-da-índia, nas margens
do Rio Cávado, ensinada pela “Gente do Rio”,
no âmbito do ciclo à Roda do Rio, na Casa da
Azenha.
As jornadas incluíram, ainda, uma caminhada pelas margens do Cávado, a jusante da
Ponte Medieval, de forma a reconhecer e interpretar os sítios, as vivências e as memórias
do rio e das suas margens.
“Comunidades e Culturas” foi o tema em
destaque para as Jornadas Europeias do Património 2016 que tiveram como objetivo destacar e envolver as múltiplas formas de comunidade, comunidades locais, associações de
desenvolvimento, organizações não-governamentais, sejam de caráter cultural, recreativo,
ou outras, preocupadas e vocacionadas para
o conhecimento, proteção, desenvolvimento,
utilização e organização dos seus próprios
ambientes culturais, nas mais variadas formas.

Os arqueólogos do Município identificaram até à data, cerca de três dezenas
de rochas com gravuras que datam desde há cinco mil anos (Calcolítico até
à idade do Bronze), distribuídas pela encosta noroeste do Monte de São Gonçalo, entre as freguesias de Palme e de Aldreu. O conjunto parece constituir
um grande santuário rupestre, um dos maiores do Norte de Portugal.
Estas gravuras já tinham sido referenciadas ao Município em 2012 pelo
arqueólogo Tarcísio Maciel do Grupo de Estudos de Neiva (GEN), após uma
investigação no âmbito dos trabalhos de prospeção arqueológica realizados
para a Carta Arqueológica Municipal. Depois de as primeiras rochas terem
sido identificadas em 2012, foram descobertas outras gravuras de valor inestimável distribuídas pelas diferentes plataformas do monte.
O Município de Barcelos tem já prevista a criação, nos próximos meses,
de um percurso arqueológico pelo Monte de São Gonçalo, promovendo as
principais rochas gravadas.

PATRIMÓNIO
HISTÓRICO
RECEBE VISITA
MUSICADA
NO DIA MUNDIAL
DA MÚSICA
Entre ruínas, igrejas e capelas emblemáticas da cidade contaram-se e cantaram-se histórias. "Diálogos entre a história e a música: Visita Musicada"
foi o mote deste encontro inédito, onde o som dos instrumentos, as partituras, os artistas, os músicos e os cânticos inebriantes lembraram a história. O cenário e a encenação eram únicos, o que perdurará na memória de
todos aqueles que passaram por Barcelos no dia 1 de outubro, para celebrar
o Dia Mundial da Música.
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DIA MUNDIAL DO TURISMO
DEDICADO À ACESSIBILIDADE
“Barcelos para todos” deu o mote às comemorações do Dia Mundial do Turismo 2016, que se realizou a 27 de setembro.
Este ano a efeméride foi dedicada à promoção da acessibilidade universal com a realização de várias atividades.
Assim, decorreram visitas guiadas à cidade, com partida do
Ponto de Turismo, dirigidas a pessoas de mobilidade reduzida.
Já auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos recebeu três
apresentações, que versaram sobre as relações entre acessibilidade, turismo e responsabilidade social, reunindo para isso
profissionais e conhecedores desta realidade.
Luís Ferreira, do Gabinete de Turismo do Município, falou
sobre a importância da formação dos profissionais no contexto

do turismo acessível. A comunicação de Joaquim Sousa, do Gabinete de Desporto, esteve relacionada com a orientação adaptada e, por fim, Rafael Montes, da empresa PROASOLUTIONS,
fez uma reflexão sobre a importância da cadeia acessível e o impacto económico de uma política de turismo a pensar em todos.
Recorde-se que a acessibilidade tem sido uma aposta da
Autarquia, que já foi distinguida com dois prémios na área
pelo trabalho desenvolvido na reabilitação da Torre Medieval.

O TEATRO SAIU À RUA PARA ENSINAR HISTÓRIA
Nobres, peregrinos, mestres e servos, e muitas outras personagens emblemáticas de Barcelos estiveram no centro da cidade, no dia 29 de outubro, para contar, na primeira pessoa, as
suas memórias das batalhas, das traições, dos amores, das tradições e dos seus feitos gloriosos que travaram e que fizeram
com que o Município de Barcelos e as suas gentes ficassem de
forma incontornável na História de Portugal.
“Barcelos Mágico” foi o título da visita teatralizada ao centro histórico da cidade. A atividade foi organizada pelo pelouro de Turismo do Município de Barcelos em parceria com A
Capoeira – Companhia de Teatro de Barcelos.
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FESTIVAL URBANO

MILHÕES VOLTA A GANHAR APOSTAS
Milhares de pessoas passaram por Barcelos, entre 21 e 24 de julho, para assistirem à 9ª
edição do Milhões de Festa. Durante quatro dias e quatro noites a cidade foi o palco de
espetáculos da melhor música independente nacional e internacional.
Este ano o festival apresentou algumas novidades, com a deslocação do Palco
Taina para o interior do recinto, juntando-se assim ao Palco Lovers e ao palco
principal Milhões, e pela realização de arruadas gratuitas com concertos em
localizações secretas no centro da cidade: Filho da Mãe tocou no Paço dos
Condes de Barcelos, os OTROTORTO no Largo do Município e Ich Bin Nintendo nos Paços do Concelho. Já o ambiente carismático da piscina manteve-se
inalterado e a festa esteve garantida. Os ritmos convidaram a vários passos de
dança e os mergulhos ajudaram a refrescar as tardes quentes.
A edição deste ano ficou marcada pelas atuações de Goat, Sons of Kemet, Bixiga 70, The Heads, DanDeacon e pelo regresso do El Guincho. O
músico espanhol regressou seis anos depois e encerrou o concerto com o
“hino oficial” do Milhões de Festa– a música tropical “Antillas”, que voltou a
provocar um frenesim coletivo.

MODA BARCELOS TRANSFORMA PRAÇA
DO MUNICÍPIO EM “JARDIM FASHION”
A Praça do Município transformou-se numa passerelle para mais uma edição do Moda Barcelos, que decorreu nos dias 24 e 25 de junho. A apresentação do evento esteve a cargo de Filomena Cautela, que animou todos com
a sua boa disposição.
Esta foi uma oportunidades para indústrias têxteis barcelenses, bem
como dos designers de moda, mostrarem as suas coleções únicas e irreverentes. As tendências de cabelo e maquilhagem também estiveram em destaque.
Também as lojas de comércio local, com atividade na área da moda,
tiveram a oportunidade de apresentar as suas propostas de primavera/verão. O desfile contou com a participação especial de José Carlos Pereira,
manequim e ator, com Jorge Ferreira, estilista convidado, e com a apresentação da marca nahja.
O momento mais aplaudido do evento foi o desfile dos modelos especiais
da APACI. A alegria foi contagiante e as atuações de Bárbara Carvalho, Lipe
Percussion, Rafaela Macedo e Nico Dance Studio também acaloraram a noite.
Na “front row” do Moda Barcelos 2016 esteve presente o Presidente da
Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, e o restante executivo
camarário.
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ÀS 3 PANCADAS PÔS
BARCELOS A DANÇAR
AO SOM DO HIP HOP
O Festival de hip hop “Às 3 Pancadas” realizou-se nos dias 7 e 8 de outubro, na Central de Camionagem, e mais uma vez pôs os barcelenses a
dançar ao ritmo deste estilo musical. O certame
apresentou na sua sexta edição uma novidade: o
BATTLE BBOYING - 2 VS 2.
Jimmy P, Kaines dj Walk, Fábia Maia, Rebeliom do Inframundo, Quartel 469 Zulu e o dj Pulso foram os artistas a subir ao palco.
Ao longo destes dois dias houve, ainda, lugar
para workshops de grafitti e beatbox, concursos
de MC's e beatbox, assim como desportos radicais.
Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal
de Barcelos que pretende distinguir positivamente a cidade, através da ação dos jovens e da
dinâmica cultural.
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JUVENTUDE EM FESTA
NA ALAMEDA DAS
BARROCAS
A Câmara Municipal de Barcelos, através
da Casa da Juventude, realizou, nos dias
14 a 17 de julho, a Festa da Juventude 2016,
na Alameda das Barrocas.
Este evento apresentou diferentes propostas
de atividade, capaz de mobilizar as associações, grupos juvenis, os jovens e as suas famílias para uma iniciativa, onde se pretende
que aconteçam momentos lúdicos, culturais
e de convívio entre os jovens e comunidade
em geral.

SÍMBOLO DE BARCELOS
EM DESTAQUE NA FIA
O galo de Barcelos voltou a marcar presença na FIA - Feira Internacional de
Artesanato, considerada a maior feira de artesanato da Península Ibérica. Esta foi
a 11ª participação consecutiva do concelho na feira, que decorreu entre 25 de junho
e 3 julho, na FIL – Feira Internacional de Lisboa. O Galo e o Roteiro do Figurado de
Barcelos estiveram em destaque sob o mote “Barcelos, Cidade Viva e Criativa”.

BARCELOS DESLIZOU
NO SUN WATER SLIDE
Nos dias 8, 9 e 10 de julho, Barcelos recebeu o
“maior escorrega citadino da Europa”, que foi
colocado no Estádio Cidade de Barcelos.
Todos os participantes tiveram direito a
uma bóia para descer nas duas pistas de 300
metros, que terminam numa piscina.
Como seria de esperar centenas de pessoas aderiram à iniciativa e a boa disposição
foi uma constante.

Cerâmica do Norte de Portugal foi o tema escolhido para a edição este ano
do certame, o que potenciou ainda mais a afirmação do município no evento dada a relevância patrimonial e artística do figurado e da olaria barcelense. De destacar também o prémio que a barcelense Maria da Glória
Ferreira, artesã de Cambeses, venceu, conseguindo o 1º prémio FIA para
Melhor Peça de Artesanato Tradicional, com uma toalha de linho em bordado de crivo de Carreira.
Os produtos locais tiveram uma forte representatividade, nomeadamente através da presença das reconhecidas famílias de ceramistas do concelho
que são também embaixadoras da Cerâmica do Norte de Portugal e ícones
maiores da criatividade nacional nas artes e ofícios. No total a FIA contou
com a participação de 35 artesãos do concelho, entre eles: João Ferreira (barro), Laurinda Pias (barro), Jesus Pias (barro), Carlos Dias (barro), Irmãos Mistério (barro), Júlia Côta e Prazeres Côta (barro), Irmãos Baraça (barro) Conceição Sapateiro (barro), Ricardo Pinheiro (barro), Mina Gallos (barro), Irene
Salgueiro (barro), Glória de Jesus (bordado de crivo) e Júlio Ferreira (ferro).
De lembrar que a FIA conta com 640 expositores de 40 países.
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11º CONCURSO GALO
ASSADO PREMIOU
SETE RESTAURANTES
O 11º Concurso Galo Assado que se realizou em 14
restaurantes do concelho premiou sete restaurantes
com o Galo de Ouro.
O júri, composto pelos conceituados Chefes Hernâni Ermida,
Chefe Vinagre e pelo Eng. Alfredo Pereira, especialista em
Certificação de Produtos Alimentares, atestou da excelência
das composições com Galo Assado que estiveram a concurso.
Este concurso é uma forma do Município manter viva a
lenda do Galo de Barcelos, momento ímpar da História do concelho. Além disso, potencia a aposta por parte das unidades de
restauração que têm afirmado o “galo assado à moda de Barcelos” como uma das iguarias chave do território barcelense.
O júri distinguiu ainda o restaurante Galliano com o Prémio da Melhor Figuração alusiva à Lenda do Galo, face à composição apresentada; o Restaurante Pedra Furada com o Prémio Especial do Júri, pela excelência da peça; e uma menção
Honrosa ao Restaurante Manhoso pela mesma razão.

PRÉMIOS
CATEGORIA: GALO de OURO
Galliano
| Galo de Barcelos
Pedra Furada
| Galo Recheado Assado à moda de Barcelos
Vera Cruz
| Galo à nossa moda
Manhoso
| Galo Assado
D. Carlos
| Galo Recheado no Forno
Casa Dos Arcos
| Galo Recheado no Forno
Chuva
| Galo à Tia Alice
CATEGORIA: GALO DE PRATA
Pérola
| Galo assado em forma de Barro
Três Marias
| Galo enforcado com farofa
Babette
| Galo Assado com recheio e puré de Maçã
Muralha
| Galo Assado recheado com castanhas à peregrino
Cantinho d´Armanda | Galo no forno com recheio de castanha e arroz
de chouricinho
Solar Real
| Galo recheado à Solar
CATEGORIA: GALO DE BRONZE
Taberna do Armindo | Galo à Taberna

EXPOBARCELOS 2016 5.ª EXPOSIÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS
Entre os dias 21 e 23 de outubro, o Estádio Cidade de Barcelos foi o palco da 5ª edição da ExpoBarcelos 2016. Este é um
evento que visa dar a conhecer as potencialidades inúmeras
do tecido económico e empresarial do concelho de Barcelos e
dos concelhos vizinhos.
Ao todo, 300 expositores, oitenta por cento dos quais do
concelho de Barcelos, mostrararam aos visitantes todos os
seus produtos, numa área de exposição que chega aos cinco
mil metros quadrados.
Depois do sucesso que foi a introdução do setor agropecuário na ExpoBarcelos, com o 1.º Concurso Regional de Raça
Holstein Frísia, e com a emissão do Programa “Somos Portugal” da TVI, projetou-se uma imagem de maior importância e
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respeito pelo setor e toda a riqueza gerada no concelho, dando
a conhecer Barcelos como o maior produtor de leite do país.
Neste certame, visitantes tiveram à disposição uma área interior e outra exterior, num total de 3 hectares. Para além dos
habituais eventos que decorreram durante o certame, a 5ª
edição da ExpoBarcelos contou com uma nova adição ao seu
reportório, nomeadamente o 1.º Concurso Regional de Galos
(Galos Vivos), com o propósito de impulsionar a criação de galos junto dos produtores agrícolas.
A ExpoBarcelos é assim um marco de elevado prestígio
e importância para a cidade de Barcelos, dinamizando a sua
economia, fomentando novas parcerias e no processo, atraindo milhares de visitantes para este grande evento.
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BARCELOS VOLTA
A ADERIR À SEMANA
EUROPEIA DA
MOBILIDADE
O Município de Barcelos voltou a aderir
à Semana Europeia da Mobilidade,
uma iniciativa da Agência Portuguesa
do Ambiente, cujo lema de 2016 é
“Mobilidade Inteligente. Economia Forte”.
A iniciativa, que decorreu entre 16 e 22
de setembro, contou com um conjunto
de atividades organizadas pela Câmara
Municipal, com o objetivo de proporcionar aos cidadãos oportunidades para se
deslocarem a pé, de bicicleta ou de transporte público, em vez de automóvel, permitindo uma descoberta da cidade, do
património e dos seus habitantes, num
ambiente mais saudável e sustentável.
A exposição “Mobilidade Sustentável, Cidade Saudável” marcou o arranque do programa delineado pelo
Município, na Biblioteca Municipal de
Barcelos e onde esteve patente até ao
dia 22 de setembro. Fizeram ainda parte
da iniciativa uma exposição na Avenida da Liberdade subordinada ao tema
“Veículos Sustentáveis”, a 2.ª edição do
Color Zumba em parceria com o GASC
– Grupo de Ação Social e Cristã, Barcelos Treino Militar promoveu uma mini-pista de obstáculos na Frente Fluvial
Nascente, uma caminhada noturna, entre outras atividades.

BARCELOS RAINHA DAS VINDIMAS 2016
Foi a pensar na valorização das tradições, da história, da ruralidade
e potenciar a afirmação cultural e
atratividade do concelho de Barcelos que se realizou a terceira edição
da Rainha das Vindimas de Barcelos, no dia 1 de outubro, na Central
de Camionagem.
Doze candidatas barcelenses
apresentaram-se este ano a concurso e competiram pelo título de
Rainha das Vindimas de Barcelos,
representando Barcelos na gala nacional, no próximo ano.
Ângela Vilas Boas, a representar
o Clube de Campismo e Caravanismo de Barcelos, foi coroada Rainha
das Vindimas 2016 e recebeu o prémio de Miss Simpatia. Será ela a representante de Barcelos no Concurso Nacional Rainha das Vindimas
de Portugal, evento promovido pela
AMPV- Associação dos Municípios
Portugueses do Vinho, no qual o
Município de Barcelos participa.
Por sua vez, Sara Brito, da Sociedade Columbófila do Souto, arrecadou o prémio de Miss Fotogenia e o de
1ª dama de honor. E Francisca Rocha,

da Associação Dinamizar Rua Direita e
Adjacentes - Barcelos, recebeu o prémio
de 2ª dama de honor.
Barcelos Rainha das Vindimas 2016
é um projeto promovido pelo pelouro
do Turismo do Município de Barcelos,
tendo por objetivo a difusão de produtos identitários de Barcelos, da tradição
e do seu potencial como ação turística.
Um projeto que envolve a participação
de diversas instituições do concelho,
que inscreveram a candidata representante da instituição.

FEIRA DO MELÃO
ATRAI VISITANTES AO CONCELHO
O Município de Barcelos promoveu a V Feira do Melão Casca de Carvalho, nos dias
6 e 7 de agosto, na Avenida da Liberdade. No dia 7 de agosto, último dia do certame,
realizou-se um concurso para escolher o melhor melão produzido em Barcelos.
A realização desta Feira - uma iniciativa da Câmara Municipal que tem como
objetivo valorizar o melão casca de carvalho, produto agrícola produzido nesta
altura no concelho e muito apreciado - insere-se no conjunto de ações de promoção e divulgação que potenciam a dignificação e preservação e valorização
deste fruto, promovendo o aparecimento de novos canais de distribuição e apostando na manutenção da sua identidade.
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VIVER BARCELOS

CONCURSO PREMIOU AS MELHORES
ESPLANADAS DE BARCELOS
A VI edição do Concurso de Esplanadas de Barcelos de 2016 contou com a
participação de mais de duas dezenas de espaços que, durante os meses
de julho, agosto e setembro, dinamizaram espaços públicos, estimulando a
atividade turística e a economia da cidade de Barcelos.
Este ano, os objetivos centrais deste concurso foram reforçados, registando-se um franco crescimento na qualidade da oferta, uma nova aposta na
"cultura de rua" e no dinamismo dos espaços a concurso. A esplanada do
Sabor Cremoso Café arrecadou o primeiro lugar, em segundo ficou a esplanada do Galliano Café e Restaurante e o Café Visage fechou o pódio.
“As esplanadas são, sem sombra de dúvida, um espaço privilegiado
para potencializar turisticamente a urbe, dinamizar a vida noturna e qualidade da experiência de quem passa ou fruiu a cidade de Barcelos. E, é esta
consciência e reconhecimento que nos leva, ao Município de Barcelos, a
isentar as taxas de ocupação de espaço público”, referiu Miguel Costa Gomes, Presidente da Câmara Municipal.
O sucesso desta VI edição do Concurso de Esplanadas de Barcelos de
2016 reflete-se, quer pelo número de espaços a concurso, quer pela "interiorização" destes espaços como argumentos incontornáveis de atração ao espaço urbano. Pressupostos que serviram de guião para as avaliações do júri,
a classificação, em sede de premiados, ficou ordenada da seguinte forma: em
primeiro lugar ficou a esplanada do Sabor Cremoso Café, em segundo a esplanada do Galliano Café e Restaurante, e em terceiro o Café Visage.

ARROZ PICA NO CHÃO À MESA
DOS RESTAURANTES DE BARCELOS
A Câmara Municipal de Barcelos voltou a
destacar a gastronomia tradicional com
uma nova edição do Fim de Semana do
Arroz Pica no Chão, que decorreu nos
dias 5 e 6 de novembro em 27 restaurantes do concelho.
À semelhança do Concurso Galo Assado, e de outras iniciativas inseridas nos
7 Prazeres da Gastronomia, promovidas
pelo Município, pretende-se associar o
galo e a produção do artesanato barcelense a outras áreas de relevância
cultural e do património imaterial, como é a gastronomia, criando produtos turísticos integradores das tradições locais e regionais e das mais-valias turísticas do concelho. Além disso, é uma forma de dinamizar o setor
da restauração e da economia local.
Aderiram a esta iniciativa os seguintes restaurantes: Babette, Bagoeira,
Belo Horizonte, Bom Gosto, Cantinho d'Armanda, Casa dos Arcos, Casa Eduardo, Casa Lourenço, Chuva, Dom Carlos, Furna, Galliano, Galo Novo, Manjar das
Estrelas, Oliveira, Os Mouros, Pedra Furada, Pérola da Avenida, Rústico, Solar
Real, Sonho do Cávado, Taberna do Armindo, Taberna “O Manhoso”, Taberna
Regional 2000, Taberninha O Chico, Tasquinha do Careca e Vera Cruz.
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CONCURSO DE FLORES
DEU COR À CIDADE
A composição floral de Maria Emília Vilas
Boas da Silva venceu a edição deste ano do
concurso Barcelos Florido, que contou com
40 participantes. O arranjo, situado na Rua
Miguel Bombarda, apresentou-se, durante o
período de execução do presente concurso,
com uma qualidade e equilíbrio de excelência. Em segundo lugar foi premiada a varanda
de António Novo, localizada no Largo da Igreja, na freguesia de Barcelinhos, e em terceiro
lugar a varanda da Cooperativa Agrícola de
Barcelos, situada na Rua Fernando de Magalhães e Menezes, em Barcelos.
Este é um dos concursos mais antigos organizado pelo Município de Barcelos e é um
dos principais motivos de atração da cidade e
da freguesia de Barcelinhos.
Mais do que a competição, a realização
da atividade é uma mais-valia para o concelho. As cores vivas das flores naturais que
emergem das janelas e varandas tornam as
zonas da cidade a concurso mais atrativas e
contribuem para uma valorização extra das
mesmas, aumentando o fluxo de turismo e
conferindo-lhes uma nova vida.

BARCELOS ”BRANCO
E TINTO” PROMOVE OS
VINHOS DO CONCELHO
A Câmara Municipal de Barcelos, através do
pelouro do Turismo, realizou, no dia 9 de julho, uma ação promocional com o objetivo
de dar a conhecer os vinhos de Barcelos aos
agentes locais.
Com este evento os participantes puderam acumular conhecimentos e fornecer um
melhor atendimento aos clientes nomeadamente da restauração, hotelaria, cafés, bares
e outras entidades. Além disso, a iniciativa
constitui um exercício útil e prático para uma
experiência estruturada dos vinhos de Barcelos, nomeadamente formas de consumo e
melhores combinações alimentares.

MARQUE NA AGENDA
02 dez. 2016

10 dez. 2016

19 a 30 dez. 2016

Inauguração da Iluminação de Natal

Mega Aula de Hidroginástica

Férias Divertidas na Biblioteca

Largo da Porta Nova

Piscinas Municipais / 17h00
Entrada Gratuita

Férias de Natal no Museu de Olaria

Presépio Uma Tradição,
Várias Interpretações
Exposição Coletiva de Artesanato

11 dez. 2016

Férias Desportivas no Pavilhão
Municipal

Espírito de Natal
Teatro Infantil - TPCzinho

Ocupação dos Tempos Livres na Casa
da Juventude

Posto de Turismo | Torre Medieval
Sala Gótica Paços do Concelho
Entrada Gratuita

Teatro Gil Vicente / 16h00
Entrada Gratuita | Bilhetes:
tgv@cm-barcelos.pt ou 253 809 694

20 dez. 2016

Barcelos, Cidade Presépio
Exposição de Presépios de Rua

12 dez. 2016 a 06 jan. 2017

02 dez. 2016 a 08 jan. 2017

Mais informações em www.cm-barcelos.pt

Centro Histórico. Entrada Gratuita

Concurso de Natal Ecológico

O Encanto do Natal, Margarida Costa
Exposição Temporária

Centro Comercial do Terço

Concerto para Orquestra de Cordas e
Coro Masculino
Obra de Miguel Ângelo Pereira
dedicada ao Senhor da Cruz

15 dez. 2016

Templo do Senhor da Cruz / 21h00
Entrada Gratuita

Museu de Olaria. Entrada Gratuita

03 dez. 2016
Workshop de Presépios
Sala de Multimédia do Museu de Olaria
14h30 às 18h00
Inscrição prévia obrigatória em:
museuolaria@cm-barcelos.pt
Participantes maiores de 16 anos

Noite de Fados, Projeto Artístico
Teatro Gil Vicente / 21h30
Entrada Gratuita
Bilhetes: tgv@cm-barcelos.pt
ou 253 809 694

03 e 04 dez. 2016
Barcelos Doce
Fim de Semana Promocional
dos Doces de Natal
Pastelarias aderentes em
www.cm-barcelos.pt

03, 10 e 17 dez. 2016
Faça um Fantoche para Oferecer
no Natal
Workshop Construções de Fantoches,
por lukasfantochesmarionetas
Biblioteca Municipal de Barcelos
14h30 às 17h30
Entrada Gratuita | Público-Alvo: Adultos
Inscrições:
bibliotecaanimação@cm-barcelos.pt

08 a 30 dez. 2016
Aldeia de Natal
Avenida da Liberdade

09 a 11 dez. 2016
Feira do Presépio
Centro Histórico / 10h00 às 16h30
Entrada Gratuita

Modelação de Presépios
Workshop

21 dez. 2016

Posto de Turismo / 10h00 e 15h00
Participação Livre

Retábulo das Maravilhas
Barcelos Sénior

16 dez. 2016

Teatro Gil Vicente / 15h00
Entrada Gratuita | Bilhetes:
tgv@cm-barcelos.pt ou 253 809 694

O Natal de Hoje e de Sempre
Teatro - Instituto Autodidata de
Estudos Superiores do Minho
Teatro Gil Vicente / 21h30
Entrada Gratuita | Bilhetes:
tgv@cm-barcelos.pt ou 253 809 694

17 dez. 2016
Na Rota dos Presépios
Trilho Pedestre

22 dez. 2016
Modelação de Presépios
Workshop
Torre Medieval / 10h00 e 15h00
Participação Livre

23 dez. 2016
Natal na Rua, pelos The Classic

Participação Livre / 08h00 às 17h00
Inscrição obrigatória até 15 de dez. em:
turismo@cm-barcelos.pt

Junto à Torre Medieval / 15h30

Festa de Natal da ARCA

Flash Musical Natal

24 dez. 2016

Pavilhão Municipal de Barcelos / 21h00
Entrada Gratuita

Pela Banda Musical de Oliveira
Largo da Porta Nova / das 10h00 às 12h00

Musical de Natal
Dança - Arte é Vida

31 dez. 2016

Teatro Gil Vicente / 21h30
Entrada Gratuita | Bilhetes:
tgv@cm-barcelos.pt ou 253 809 694

18 dez. 2016
Bolo Rei Gigante e Prova de Vinhos
Largo da Porta Nova / 15h30

A Bela Adormecida
Teatro Musical Infantil - Companhia
Rituais Dell Arte
Teatro Gil Vicente / 16h00
Entrada: Crianças - 5€ | Adulto - 7€
Bilhetes: tgv@cm-barcelos.pt
ou 253 809 694

Barcelos é Mágico
Festa Passagem de Ano
Pavilhão Municipal de Barcelos / 23h00
Entrada Gratuita

07 jan. 2017
Concerto de Ano Novo
Pelo Conservatório de Música de
Barcelos
Teatro Gil Vicente / 21h00
Entrada Gratuita | Bilhetes:
tgv@cm-barcelos.pt ou 253 809 69

15 jan. 2017
Cantares dos Reis
Pavilhão Municipal de Barcelos / 14h00
Entrada Gratuita

Natal é sinónimo de amor, partilha e solidariedade. Em tempos difíceis,
o espírito de comunhão que se deseja nesta quadra e que se reflete nos
atos mais simples é já luz que nos comporta. Os valores que sobressaem
na época natalícia servem como base à construção próspera de um
concelho mais justo, fraterno e plural e, por isso mesmo, devem ser
partilhados com os outros durante o ano. Assim, em meu nome e em
nome do Município de Barcelos, desejo a todos um Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo!

Miguel Costa Gomes
(Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

