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UMA FESTA ÚNICA QUE  
GOZA DE UMA PROJEÇÃO 
ALÉM-FRONTEIRAS   
“A Festa das Cruzes é única e goza de uma pro-
jeção dentro e fora de portas que se traduz no 
número de visitantes estrangeiros com que nos 
fomos cruzando ao longo dos dez dias que durou. 
Houve mais 60 eventos, para todos os gostos e 
todas as idades, com muita música e diversão. 
Nem o mau tempo que se fez sentir assustou a 
vinda de milhares de pessoas a Barcelos.
A Festa das Cruzes fica também marcada pela 
saudade de quem aqui não conseguiu estar – os 
nossos emigrantes. Este ano fizemos um esfor-
ço adicional para, todos os dias, quase momen-
to a momento, irmos atualizando, na página do 
facebook do Município, o que se ia passando 
e vivendo. Um esforço que teve como recom-
pensa centenas e centenas de mensagens de 
barcelenses que se encontram emigrados por 
este mundo fora, cuja saudade e orgulho de ser 
barcelense fizeram questão de registar nas fo-
tografias e vídeos que fomos colocando online. 
Por tudo isto, dizemos com orgulho que Barce-
los é a Capital do Galo, do artesanato, com tra-
dição  e do saber receber e fazer!
Um evento único no país e um investimento de 
sucesso que teve um retorno a vários níveis: da 
imagem da marca Barcelos e, acima de tudo, da 
nossa economia local, bares, restaurantes, ho-
telaria e comércio tradicional, que precisa de ser 
incentivado com iniciativas deste género.
O concelho de Barcelos é riquíssimo em termos 
associativos e é a participação ativa destas insti-
tuições, quer na preparação e ornamentação dos 
arcos de romaria, quer na afamada Batalha das 
Flores, quer ainda nas famosas rusgas e folclore 
de rua, que permitiu que este ano conseguísse-
mos manter a qualidade do programa da Festa e 
manter vivas as nossas tradições. 
A Festa das Cruzes mantém a matriz religiosa e 
popular e que tem, na Procissão da Invenção da 
Santa Cruz, a sua máxima expressão, com a impo-
nência das 89 cruzes das paróquias de Barcelos.
Também o arraial “Ai! Cruzes” se destacou, mais 
uma vez, com um programa de animação que 
contou com a adesão imediata dos jovens. Uma 
aposta de sucesso deste executivo para aproxi-
mar os jovens da Festa das Cruzes.
Por tudo isto, acredito que esta Festa e o nos-
so concelho conseguirão cada vez mais impor- 
-se no mapa nacional e internacional como um 
destino “obrigatório” para quem quer ficar a 
conhecer Portugal.”

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

A Festa das Cruzes mantém a matriz religiosa e popular, constituindo uma 
referência nas tradições culturais da região e do país, e que teve, na Procis-
são da Invenção da Santa Cruz, no dia 3 de maio, a sua máxima expressão, 
com a imponência das 89 cruzes das paróquias de Barcelos. Numa tarde 
em que a chuva deu tréguas e a procissão saiu à rua com as 89 cruzes em-
punhadas pelos mordomos de cada uma das paróquias, foram percorridas 
as principais artérias da cidade, num “espetáculo” religioso digno de se ver, 
acompanhado passo a passo por milhares de pessoas.
Os tapetes de pétalas na Igreja do Senhor da Cruz, ponto de passagem obri-
gatório e que motivam a visita de muitos barcelenses e forasteiros durante 
esta época, acentuam a vertente religiosa das festividades.
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A romaria assumiu esta dimensão religiosa que caracteriza a Festa desde 
1504, quando o sapateiro João Pires viu, pela primeira vez, ao regressar da 
missa, no Campo da Feira, a cruz de cor negra, que se entranhava na terra, por 
mais que se escavasse.
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Mais de meio milhão de visitantes estiveram em Barcelos 
durante os 10 dias da Festa das Cruzes. Uma Festa que, 
apesar do mau tempo que se fez sentir, excedeu todas as 
expectativas!! Foram mais de 60 eventos, marcados mui-
tos deles pela presença das associações e instituições do 
concelho, quer na preparação e ornamentação dos arcos de 
romaria, quer na afamada Batalha das Flores, quer ainda nas 
famosas rusgas e folclore de rua. 

O arraial Ai! Cruzes, o fogo de artifício (Fogo do Ar, Fogo 
do Rio, Fogo da Ponte e Fogo de Encerramento), o extenso 
parque de diversões instalado no Campo da Feira e recinto 
anexo, bem como a animação constante e diversificada um 
pouco por toda a cidade, o folclore de rua e o Festival Luso-
Galego, os Zés P’reiras e outras atratividades trouxeram mi-
lhares de pessoas à cidade, ajudando ao êxito da Festa.

Centenas de cestos repletos de milhares de flores colhidas 
nos melhores campos e jardins de todo o concelho foram na 
sexta-feira, dia 1 de maio, o espelho vivo de uma das mais di-
vertidas e amistosas batalhas dos últimos anos. As principais 
artérias da cidade foram invadidas por flores lançadas por 
diversos carros enfeitados que coloriram a cidade. A verda-
deira Batalha ocorreu na Avenida da Liberdade, local onde se 
cruzou o cortejo, que contou com mais de mil participantes 
a desfilar, de um conjunto de 23 associações do concelho, e 
ninguém conseguiu alhear-se de um espetáculo único, com 
o entrecruzar de pétalas de todas as cores, cobrindo o céu e 
perfumando o ar. Apesar do mau tempo, foram milhares os vi-
sitantes que, apesar de acompanhados pelos guarda-chuvas, 
não se intimidaram e formaram uma das maiores enchentes 
dos vários dias de programação.

MATRIZ RELIGIOSA E POPULAR 
EM PERFEITA HARMONIA

MILHARES DE PÉTALAS ENCHERAM AS RUAS DE BARCELOS  
NA BATALHA DAS FLORES
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O espetáculo dos Xutos & Pontapés juntou milhares de pessoas ao longo 
de toda a Avenida da Liberdade. Já no concerto de José Cid, apesar da 
chuva que caiu sem parar, as pessoas não arredaram pé, numa enchente 
que se prolongou junto da Ponte dos Peregrinos de Santiago, tanto do 
lado de Barcelos como do de Barcelinhos, para assistir ao grande momen-
to de fogo de artifício, o Fogo da Ponte.

CHUVA DE GENTE NA AVENIDA DA LIBERDADE

 FESTA DAS CRUZES
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O Ai!Cruzes é uma aposta de sucesso deste executivo para 
a aproximar os jovens da Festa das Cruzes! Com um progra-
ma dirigido aos mais jovens, no Jardim das Barrocas, que 
tem vindo a ganhar projeção, de ano para ano, e que faz o 
deleite da juventude. 
Segundo a organização, o Arraial “Ai! Cruzes” esteve a abar-
rotar! E, se não fosse a chuva, Barcelos tinha parado! 
O “Ai! Cruzes” preencheu cinco das noites desta romaria 

minhota, onde a folia e a animação foram o ingrediente obri-
gatório. Um arraial de rua que contou com bandas, dj’s e 
as já famosas festas temáticas para cada noite no Jardim 
das Barrocas. Este ano contou com a presença de 26 bares 
abertos até de madrugada, mais bares do que no ano pas-
sado, todos de Barcelos, e foram distribuídos mais brindes, 
cerca de 38 mil. Apesar do mau tempo, foram milhares os 
visitantes que passaram por Barcelos.

BARCELOS ESTEVE A “ABARROTAR” 
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PROGRAMA “PORTUGAL EM FESTA” LEVA BARCELOS 
A MILHÕES DE TELESPETADORES DE TODO O MUNDO

FESTA DAS CRUZES  

“Durante 10 dias – de 24 de abril a 3 de maio – a ci-
dade espera a visita de um número significativo de 
visitantes para os festejos do maior evento popular 
de Portugal. Um investimento que terá um retorno 
a vários níveis: da imagem da marca Barcelos e, aci-
ma de tudo, da nossa economia que precisa de ser 
incentivada com iniciativas deste género”

Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, 
Miguel Costa Gomes

“Este roteiro O Mundo Maravilhoso do Figurado, 
constitui um produto turístico ímpar que se junta 
à oferta existente, com 20 réplicas de peças bem 
conhecidas do figurado de Barcelos, criando um 
percurso desenhado para cativar os turistas e con-
vidá-los a usufruir do espaço citadino em busca da 
escultura seguinte. Este roteiro consolida Barcelos 
como a capital do artesanato e é uma grande home-
nagem a todos os nossos artesãos e artesanato”

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Barcelos,  
Domingos Pereira

“É sem dúvida um programa feito a pensar em to-
dos e para todos. Conseguido com a ajuda funda-
mental das nossas associações que manifestam 
sempre uma grande vontade de participar. E quem 
nos visita não se arrepende e estes momentos fi-
carão na memória de todos”

Vereadora do pelouro da Cultura, 
Elisa Braga
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Situada no percurso do Caminho Português – o segundo com 
maior número de peregrinos – a cidade viu a lenda do Galo 
extravasar as fronteiras do concelho e dar origem à imagem 
que mais identifica Barcelos e o País. Barcelos tem um incon-
tornável papel na rota dos peregrinos a Santiago de Com-
postela, o que justificou o empenho deste Município recente-
mente na inauguração do Help Point de apoio aos peregrinos 
instalado na Casa da Azenha. Na Festa das Cruzes, os Cami-
nhos de Santiago tiveram, também, um lugar de destaque e 
o dia 2 de maio foi dedicado aos peregrinos do mais antigo 
caminho religioso. Iniciado com uma caminhada, seguido da 
célebre bênção dos peregrinos e da inauguração do painel de 
azulejos do artista Mário Rocha, dedicado ao Caminhos de 
Santiago, e findo com a inauguração da exposição “Presen-
ça franciscana no Caminho Português de Santiago”, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho.

BARCELOS TEM UM 
INCONTORNÁVEL PAPEL  
NA ROTA DOS PEREGRINOS  
A SANTIAGO DE COMPOSTELA

 FESTA DAS CRUZES
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Reunião ordinária do executivo - 21 de novembro de 2014

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e do 
ensino pre-escolar: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 11 Alunos – Es-
calão 1 (A) – refeição gratuita;  12 Alunos – Escalão 2 (B) – refeição 50%; 
Alunos do ensino pré-escolar: 7 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa 2014-2015.
3. Transporte em ambulância de munícipe entre a sua residência e Hospi-
tal de S. João, duas vezes por semana, para aí realizar tratamentos. Apoio 
prestado ao abrigo do protocolo com as corporações dos bombeiros do 
concelho, que estabelece as condições de transporte de cidadãos caren-
ciados e portadores de doenças graves, que necessitam de se deslocar 
para efetuar tratamentos/consultas.
4. Isenção do pagamento de mensalidade da frequência das Piscinas 
Municipais a pessoa com necessidade de tratamentos de hidroterapia.
5. Ratificação de atribuição de passe escolar a aluna que frequenta a Es-
cola Secundária Alcaides de Faria, por razões económicas.
6. Apoio ao Arrendamento Habitacional. Novos processos para compar-
ticipação: 7; Processos reavaliados – continuidade do valor do apoio: 2; 
Processos reavaliados – aumento do valor do apoio: 17; Processos reava-
liados – diminuição do valor do apoio: 17.
7. Apoio à habitação social – atribuição de subsídio no valor de 
2.500,00€.
8. Cedência de instalações de instalações: à Junta de Freguesia de Al-
velos, as instalações da EB1/JI de Alvelos (Pavilhão Multiusos, recinto 
e casas de banho), nos dias 6 e 13 de dezembro para realizarem activi-
dades para a comunidade da freguesia; à Junta de Freguesia de Lijó, as 
instalações da antiga EB1/JI de Lijó no dia 21 de dezembro, para realizar 
um almoço de Natal para os idosos da freguesia.
9. Cedência temporária de Galo de Barcelos ao programa Agora Nós, da 
RTP1, no âmbito da rubrica “Museu do Galo”.
10. Regulamentos gerais do “III Barcelos Mini Cup Natal Petizes” e do “III 
Mini Cup Natal Traquinas” a realizar no Pavilhão Municipal de Barcelos, 
nos dias 29 e 30 de novembro de 2014, das 14h00 às 19h00.
11. Protocolo de colaboração entre Município de Barcelos e Maiêutica, 
Cooperativa de Ensino Superior, C.R.L., entidade instituidora do ISMAI – 
Instituto Universitário da Maia, tendo em vista a realização de atividades 
conjuntas no contexto do desenvolvimento turístico da região e no contri-
buto para a qualidade dos recursos humanos afetos à indústria turística.
12. Acordo de colaboração na área da música e da dança, a celebrar entre 
o Município de Barcelos e a ARCA- Associação Recreativa e Cultural de 
Arcozelo.
13. Pedido de parecer prévio para a aquisição da prestação de serviços 
de 1 (um) Verde de Honra para o 5º Encontro de Tipografia do IPCA, pelo 
valor contratual estimado de 180,00€, ao qual acresce IVA. Artigo 73.º 
da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redacção actualizada 
(Orçamento de Estado 2014).
14. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisi-
ção de serviços de dinamização das atividades “Histórias Cantadas” e 
“Despertar para a Música”, pelo valor contratual estimado de 7.875,00€, 
isento de IVA, para vigorar no prazo de 28 semanas. Artigo 73.º da Lei 
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redacção actualizada (Orça-
mento de Estado 2014).
15. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais 
– Fornecimento contínuo de lubrificantes e produtos afins para o período 
de um ano, pelo valor total estimado de 28.900,00€, ao qual acresce o 
IVA à taxa legal em vigor. Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 
- Lei dos compromissos e pagamentos em atraso (LCPA).
16. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços de mão-de-obra especializada para reparação de circuito de 
refrigeração, travões e circuito de ar comprimido, das viaturas da frota 
automóvel do Município, pelo valor contratual de 2.000,00€, ao qual 
acresce IVA à taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 
31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).
17. Aprovação de relatório final de avaliação das propostas do procedi-
mento efetuado por Ajuste Direto nº 104/2014 - Fornecimento Contínuo 
de Combustíveis Rodoviários 2015/2016.
18. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços de mão-de-obra especializada para reparação de circuitos e 
componentes eléctricos e circuitos de ar condicionado, das viaturas da 
frota automóvel do Município, pelo valor contratual de 500,00€, ao qual 
acresce IVA à taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 
31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).
19. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
da prestação de serviços de seguro para transporte de obras de arte para 
a exposição de Jean Marie Boomputte, a realizar na Galeria Municipal de 
Arte, pelo valor contratual estimado de 231,30€, isento de IVA. Artigo 
73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redacção actuali-
zada (Orçamento de Estado 2014).
20. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços de transporte em ambulância para jovem portadora de defici-
ência, desde a sua residência em Moure até à instituição APPACDM em 
Esposende, e regresso, pelo valor contratual estimado de 15,120,00€, 
valor ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, se aplicável, para vigorar 
de janeiro a dezembro de 2015. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 
de dezembro, com a redacção actualizada (Orçamento de Estado 2014). 
Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianu-
ais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA). Atribuição 
de subsídio aos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos para custear as 
despesas de deslocação da jovem portadora de deficiência.
21. Pedido de parecer prévio para a celebração do contrato de aquisição 
de prestação de serviços de assessoria jurídica e representação judicial 
do Município de Barcelos pelo período de quatro anos, pelo valor contra-
tual estimado de 256.500,00€, ao qual é acrescido IVA à taxa de 23%, 
encontrando-se reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5 do artigo 
73º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
22. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que au-
torizou a cedência de colaboração técnica, nomeadamente mão-de-obra 
à associação “Cor Unum” dos Apóstolos do Coração Imaculado de Maria 
- Casa de Nazaré, de Carapeços, para a execução da electrificação do 
salão e instalações de apoio, no edifício da Associação.
23. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que au-
torizou a cedência de apoio técnico do Município solicitado pela MARCA 
– Movimento Associativo de Recreio, Cultura e Arte de Vila Cova, para a 
elaboração do projeto de remodelação da zona de balneários e arrecada-
ção, bem como a legalização de todo o recinto desportivo.
24. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ à Associação Ami-
gos da Montanha, no âmbito da atividade “Campeonato Nacional de Ori-
BTT 2014”, realizado em outubro de 2014.
25. Atribuição de um subsídio no valor de 27.000,00€, à Freguesia de 
Alvelos, relativo à 2ª e última fase das obras de alargamento e construção 
de passagem hidráulica na Rua da Copeira.
26. Atribuição de um subsídio no valor de 35.000,00€, à Freguesia de 
Pousa, correspondente à 2ª e última fase da obra de requalificação do 
cemitério.
27. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€, à Freguesia de 
Roriz, correspondente à 2ª fase das obras de pavimentação de duas ruas 
que ligam à freguesia de Galegos Sta Maria.
28. Atribuição de um subsídio no valor de 23.500,00€, à Freguesia de 
Tamel S. Veríssimo, correspondente à última fase da obra de arranjo ur-
banístico na casa mortuária e zona envolvente.
29. Atribuição de um subsídio no valor de 31.751,52€, à Freguesia de Ucha, 
correspondente à última fase da empreitada de “Arranjo e Pavimentação da 
Avenida da Igreja, da Avenida D. Ernesto Costa e do Carreiro da Igreja”.

30. Atribuição de um subsídio no valor de 9.381,00€, à Freguesia de 
Cambeses, para a realização da empreitada “Alargamento e Pavimenta-
ção da Rua de Gatão”.
31. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€, à freguesia de 
Cossourado, correspondente à 1ª fase das obras de vedação no terreno 
adquirido para alargamento do cemitério.
32. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€, à freguesia de 
Ucha, tendo em vista a conclusão da última fase da obra de ampliação 
do cemitério.
33. Atribuição de um subsídio no valor de 22.156,12€, à freguesia de 
Várzea, para proceder à realização da empreitada de “Requalificação da 
Rua de S. Bento”.
34. Atribuição de um subsídio no valor de 30.881,33€, à freguesia de 
Vila Seca, correspondente à última fase da empreitada de “Pavimentação 
da Rua do Caminho da Pereira”.
35. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 €, à União de 
Freguesias de Alheira e Igreja Nova para a realização da empreitada de 
“Recuperação do Carreiro da Igreja, em Igreja Nova”.
36. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00 €, à União de Fre-
guesias de Areias de Vilar e Encourados, correspondente à 1ª fase das 
obras no cemitério.
37. Atribuição de um subsídio no valor de 17.574,04€, à Junta de Fre-
guesia de Rio Covo Sta Eugénia, para as obras de “Infra -estruturas no 
Lugar da Lobagueira”.
38. Atribuição de um subsídio no valor de 40.694,46€, à União de Fre-
guesias de Creixomil e Mariz, para a requalificação de algumas ruas, no-
meadamente muros de suporte e drenagem de águas pluviais na Rua dos 
Moinhos/Outeirinho e Travessa de Outeirinho.
39. Atribuição de um subsídio no valor de 9.500,00€, à União de Fregue-
sias de Creixomil e Mariz, correspondente a cerca de 50% do custo da 
obra de requalificação da Rua da Ventosa/Olheiro/Rego.
40. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€, à União de Fre-
guesias de Tamel Santa Leocádia Vilar do Monte, com vista à aquisição 
de uma parcela de terreno localizado na Rua de Varziela, em Tamel Sta 
Leocádia, destinada à instalação da construção de uma arrecadação 
para guardar as máquinas da junta, nomeadamente, tratores, carrinhas 
e outros utensílios.
41. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€, à Freguesia de 
Galegos S. Martinho, correspondente à última fase da obra de constru-
ção de muro de vedação e casas de banho públicas na parcela de terreno 
contígua ao cemitério.
42. Atribuição de um subsídio no valor de 25.076,00€ à ACRA - Asso-
ciação Social, Cultural e Recreativa de Alheira, acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, tendo em vista a aquisição de equipamentos desportivos 
para o novo ringue.
43. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00€, ao Centro Social 
da Paróquia de Arcozelo, como comparticipação na construção do novo 
centro de dia para idosos.
44. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, à Fábrica da 
Igreja da Paróquia de Grimancelos, para as obras de reparação e conser-
vação na igreja paroquial, nomeadamente substituição do telhado, rufos 
e pintura exterior.
45. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€, à Associação 
Perelhal Solidário, para apoio ao serviço social que esta instituição presta 
a idosos.
46. Atribuição de um subsídio no valor de 301,28€ à artesã “Conceição 
Sapateiro”, no âmbito da sua presença na Feira de Gastronomia de San-
tarém de 2014.
47. Realização de evento alusivo à quadra natalícia para os funcionários 
do Município.
48. Protocolos de colaboração para a realização de estágios.
49. Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo. Pedido de apoio téc-
nico para a construção de um edifício composto por 20 residências de 
tipologia T1, a executar em duas fases de 10 residências em cada fase, 
complementadas por uma área comum de apoio, zona de estacionamento 
e uma horta comunitária.
50. Presente para ratificação os despachos proferidos pelo Vice-Pre-
sidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: autorização 
para aquisição de lona no âmbito do 5º Encontro de Tipografia do IPCA; 
cedência de 5 galos médios e uma actuação da “Banda do Galo” – parti-
cipação do Município no programa “Agora Nós”, da RTP; empréstimo de 
50 cadeiras para o evento “Barcelos Noivos”; disponibilização de peças 
de artesanato ao Hospital de Barcelos – “2ª reunião da UCF da Criança”; 
oferta de 2 livros à Escola Básica e Secundária do Vale do Tamel, em Lijó; 
autorização para realização da despesa de deslocação de um autocarro 
de 30 lugares a Lisboa, para participação no Programa “O Preço Certo” 
e disponibilização de 2 galos médios para promoção turística – António 
Araújo Lomba; autorização para a realização da despesa com almoços 
a 3 técnicos no âmbito da auditoria do Regime de Fruta Escolar; isenção 
de taxas pela ocupação do Auditório da Biblioteca Municipal – Sociedade 
Columbófila do Souto.
51. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vereador Dr. Alexandre 
Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência de plantas – Escola de Airó. 
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho (Barcelinhos); cedência de pon-
tos de água e luz à ACIB para a realização da “Feira da Saúde”; emprésti-
mo de vasos para o espaço exterior do edifício dos Cuidados Continuados 
(inauguração) – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos; cedência de uma 
viatura para transporte dos participantes de Barcelos nas galas do Con-
curso “Factor X”.
52. Ratificação dos despachos proferidos pela vereadora Armandina 
Saleiro, que aprovaram o seguinte: oferta de 40 give-aways e 4 galos 
médios, aos alunos e professores estrangeiros que foram recebidos no 
Edifício dos Paços do Concelho no dia 7 de novembro de 2014 (registos 
69610/14); oferta de 30 give-aways e 8 galos médios, aos representan-
tes dos países europeus participantes na 4.ª reunião Internacional – pro-
jeto Voluntering Validation Higwayser, foram recebidos no Edifício dos Pa-
ços do Concelho no dia 12 de novembro de 2014 (registos 71290/14).
53. Ratificação dos despachos proferidos pela vereadora Maria Elisa 
Braga, que aprovaram a cedência de grupos culturais, no âmbito do Pro-
tocolo de Colaboração celebrado com os mesmos, às instituições que os 
solicitaram para as actividades que pretendem desenvolver: União de 
Freguesias de Areias de Vilar e Encourados – Rancho da Casa do Povo de 
Martim; Junta de Freguesia de Roriz – Amigos da Concertina; Santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos – Banda Plástica de Barcelos; Centro Social, 
Cultural e Recreativo Abel Varzim de Cristelo – Grupo de Teatro “Vamos a 
Isso”, da Lama; Presidente da Associação Cultural e Recreativa de Roriz – 
Rancho Folclórico e Etnográfico “A Telheira de Barqueiros”; ACIB – Banda 
Plástica de Barcelos.

Reunião ordinária do executivo - 7 de novembro de 2014

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e 
do ensino pre-escolar: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 12 Alunos 
– Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 11 Alunos – Escalão 2 (B) – refeição 
50%; Alunos do ensino pré-escolar: 10 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição 
gratuita.
2. Retificação do ato administrativo/deliberação relativa à proposta n.º 7 
da reunião de Câmara de 24.10.2014, relativa a transporte em ambulân-
cia de utente do Centro de Atividades Ocupacionais da APACI.
3. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que autori-
zou o seguinte: Junta de Freguesia de Remelhe – utilização das instala-
ções da EB1/JI de Remelhe, no dia 31/10/2014, para realização de uma 
atividade para a comunidade.
4. Ratificação do despacho Vereadora Armandina Saleiro, que deferiu 
dois pedidos de passe escolar para o ano lectivo 2014/2015.
5. Biblioteca Escolar do Centro Escolar de Barqueiros – Ratificação da 
designação do patrono (Biblioteca Escolar Walter Hugo Mãe).
6. Biblioteca Escolar do Centro Escolar de Arcozelo – Atribuição de patro-
no (Biblioteca Escolar António Torrado).

7. Atribuição de subsídio no valor de 250,00€ à Associação Perelhal So-
lidário, no âmbito do protocolo realizado com a Ultriplo, que estabelece os 
termos e as condições de cooperação com vista à recolha de roupa, cal-
çado e brinquedos usados, selectivamente depositados em contentores 
apropriados e a sua distribuição em toda a zona territorial do concelho.
8. Atribuição de comparticipação financeira, no valor de 5.000,00e, à 
Associação AVC, no âmbito do protocolo realizado com a Ultriplo.
9. Aprovação do Regulamento do Concurso “Barcelos Cidade Presépio 
2014”.
10. Atribuição de um subsídio no valor de 2.700,00€, acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor, à Freguesia de Cambeses, a título de compartici-
pação nas despesas de investigação, edição e distribuição da edição de 
uma publicação sobre a Freguesia, para ser inserida na coleção “Concelho 
de Barcelos – Freguesias”, distribuída gratuitamente em conjunto com o 
Jornal de Barcelos.
11. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€ à Freguesia de 
Barqueiros, com vista à pavimentação da Rua Poços de Linho.
12. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€ à Freguesia de 
Milhazes, correspondente à 2ª fase das obras de pavimentação da Rua 
dos Barreiros, Rua da Cruz de Pedra e Rua das Cruzes.
13. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ à Real Irmandade 
do Senhor Bom Jesus da Cruz, relativo à 1ª fase das obras de melhora-
mento no Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz.
14. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ à Fábrica da Igre-
ja Paroquial de Oliveira, relativo à 1ª fase das obras de recuperação na 
Igreja Paroquial.
15. Atribuição de um subsídio no valor de 17.500,00€ à Fábrica da Igre-
ja de S. Mamede de Arcozelo, relativo a obras de reparação no interior da 
Igreja de S. Mamede.
16. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00€ ao CASP-Centro 
de Apoio e Solidariedade da Pousa, como comparticipação nas obras do 
edifício do Centro Social bem como de adquirir os equipamentos neces-
sários para as respetivas valências.
17. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00€ à APACI, corres-
pondente à 1ª fase das obras do novo edifício destinado às valências de 
CAO (Centro de Actividades Ocupacionais) e Lar Residencial num terreno 
onde a instituição já possui uma área de CAO a funcionar.
18. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00€ à Associação Cul-
tural e Recreativa da Feira da Isabelinha, a realizar no fim-de-semana 
pascal de 2015.
19. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ ao Coral Magistroi, 
tendo em vista a realização do II Encontro de Coros Ibérico de Barcelos, 
nos dias 13 e 14 de dezembro de 2014, no Teatro Gil Vicente, que, para 
além de coros barcelenses, contará com a presença de coros de Vigo e 
Coruña; autorização de cedência das instalações pretendidas e oferta de 
oito lembranças/peças de artesanato barcelenses.
20. Atribuição de subsídio no valor de 780,47€ à Confraria do Vinho Ver-
de, no âmbito do simpósio “Vinho, Património Cultural e Enoturismo”, a 
realizar nos próximos dias 7 e 8 de novembro de 2014.
21. Pedido de parecer prévio para renovação da assinatura do “Jornal 
Água e Ambiente”, de dezembro de 2014 a novembro de 2015, pelo valor 
contratual estimado de 99,06€, ao qual acresce IVA. Artigo 73.º da Lei 
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redacção actualizada (Orça-
mento de Estado 2014).
22. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição 
de segurança e vigilância humana para as instalações do Município de 
Barcelos, pelo valor anual de 119.760,00€, ao qual é acrescido IVA à 
taxa legal em vigor, para vigorar por mais um ano. Artigo 73.º da Lei n.º 
83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redacção actualizada (Orçamen-
to de Estado 2014).
23. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição 
de serviços de medicina no trabalho, pelo valor anual de 21.415,10€, ao 
qual é acrescido IVA à taxa legal em vigor, para vigorar por mais um ano. 
Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redacção 
actualizada (Orçamento de Estado 2014).
24. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição 
de serviços de iluminação de Natal e fogo de artifício para a passagem 
de Ano”, pelo valor contratual estimado de 25.000,00€, ao qual acresce 
IVA. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a re-
dacção actualizada (Orçamento de Estado 2014). Pedido de autorização 
prévia para assunção de Compromissos Plurianuais - Artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).
25. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços de reparação da caixa de velocidades de viatura de recolha de 
resíduos sólidos urbanos, com matrícula 43-95-VO, pelo valor contratual 
de 1.427,40€, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. Artigo 73.º da 
Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).
26. Reconhecimento de interesse público municipal de parcela de terreno 
com 5.293 metros quadrados, para construção de edifício destinado a 
centro de inspeções de veículos, localizada no Lugar da Bouça do Monte 
da Lousa, freguesia de Negreiros. O reconhecimento é requerido pela em-
presa CITN – Centro de Inspeção Automóvel, Unipessoal, Lda.
27. Viaturas abandonadas – declaração de abandono de viaturas; aqui-
sição por ocupação das referidas viaturas, a favor do Município de Bar-
celos; integração na frota automóvel do Município das viaturas com as 
matriculas 65-86-SS e 82-BA-81; alienação das restantes viaturas, nos 
termos legalmente fixados para o efeito.
28. Consolidação de Contas – Exercício Económico de 2013.
29. Ratificação da celebração de protocolos de colaboração para a rea-
lização de estágios.
30. Pedido de parecer prévio para a aquisição da prestação de serviços 
de 4 (quatro) Coffee Break para o Simpósio: Vinho, Património Cultural e 
Enoturismo, pelo valor contratual estimado de 2.160,00€, ao qual acres-
ce IVA. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a 
redacção actualizada (Orçamento de Estado 2014).
31. Reconhecimento de interesse público municipal de parcela de terreno 
com 701 metros quadrados, para construção de um edifício destinado 
a industria, localizada no Lugar de Algobada, freguesia de Manhente. O 
reconhecimento é requerido pela empresa Barbosa e Cardoso Indústria 
de Malhas, Lda. 
32. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
que aprovaram o seguinte: cedência do Auditório da Biblioteca Munici-
pal – STAL; disponibilização de duas peças de artesanato – Delegação de 
Barcelos da Ordem do Advogados; impressão de material de divulgação 
– Jornadas Europeia do Património 2014; disponibilização de 3 peças de 
artesanato com 20 a 25 cm – Fim de semana “Barcelos Doce 2014”; dis-
ponibilização de 50 garrafas de vinho do concelho de Barcelos, 50 peças 
de artesanato (galos pequenos) e 400 give-aways com lenda e galo pe-
queno – Simpósio “Vinho, património Cultural e Enoturismo”; execução de 
12 pratos de cerâmica pintados à mão para a classificação no concurso 
“Barcelos Doce 2014”.
33. Ratificação, os despachos proferidos pelo Vereador Alexandre Ma-
ciel, que aprovaram o seguinte: cedência de grades para prova de corta-
mato – Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso; cedência de grades 
para prova de atletismo – Associação Cultural e Recreativa de Roriz; 
disponibilização de seis vasos decorativos para ornamentar a entrada da 
Igreja de Vila Fresc. S. Martinho para a realização da Procissão do San-
tíssimo – União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. 
Martinho e S. Pedro); cedência de caixas para recolha de materiais para 
reciclagem – Agrupamento de Escolas de Barcelos; apoio logístico para a 
realização do evento “ Trail AM” – Amigos da Montanha – Associação de 
Montanhismo de Barcelinhos; cedência de viatura para o dia 1 de Novem-
bro – Empresa Municipal de Desportos de Barcelos.
34. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que apro-
vou o seguinte: oferta de 20 give-aways e 2 galos médios, aos alunos e 
professores estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do 
Concelho no dia 24 de Outubro de 2014 (registos 66182/14).
35. Ratificação dos despachos da Vereadora Maria Elisa Braga, que 
aprovaram a cedência de grupos culturais, no âmbito do Protocolo de Co-
laboração celebrado com os mesmos, às instituições que os solicitaram 
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para as actividades que pretendem desenvolver: evento: Expo Barcelos 
– Rancho Folclório “A Telheira” de Barqueiros, Amigos Leais de Lijó, Ronda 
Típica do Bairro da Misericórdia e Modilhas do Neiva “A Mó”; Associação 
Vamos a Isso – Grupo de Teatro T.P.C. de Carapeços; Confraria de Santa 
Luzia de Encourados – Banda de Oliveira; Centro Social Vila Fresc. S. Pe-
dro – Rancho Folclórico S. Miguel da Carreira.

Reunião extraordinária do executivo - 30 de outubro de 2014

1. Opções do Plano e Orçamento para 2015.
2. Ratificação da autorização de encargos plurianuais assumidos. 
3. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
que aprovaram o seguinte: cedência de 4 galos médios – promoção turís-
tica no Programa TV – Porto Canal – divulgação e promoção do “Concurso 
Galo Assado 2014”; disponibilização de artigos de promoção turística no 
âmbito do projecto “Minho In”; 50 livros de cada uma das rotas do arte-
sanato (Figurado, Olaria, Bordados, madeiras, Ferro e derivados e Ces-
taria) e 50 livros “Bordado de Crivo”; cedência do Auditório da Biblioteca 
Municipal – Homenagem a D. António Barroso; cedência do Auditório da 
Biblioteca Municipal – Escola Profissional Profitecla; cedência do Salão 
Nobre – Sessão fotográfica da barcelense Sofia Carvalho.

Reunião ordinária do executivo - 24 de outubro de 2014

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e 
do ensino ptre-escolar: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 14 Alunos 
– Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 13 Alunos – Escalão 2 (B) – refeição 
50%; Alunos do ensino pré-escolar: 8 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição 
gratuita.
2.  Apoio para material didáctico-pedagógico aos alunos das Unidades de 
Ensino Especial – atribuição de um subsídio correspondente ao valor dos 
manuais escolares para o 4.º ano do Agrupamento de Escolas onde se 
integram: Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes – 51,25€ (8 alunos); 
Agrupamento de Escolas Vale do Tamel – 51,47€(11 alunos).
3. Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos 
de ensino – tarefeiras.
4. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que 
autorizou a utilização das instalações da EB1/JI de Perelhal, no dia 
25/10/2014, à Associação de Pais da EB1/JI de Perelhal, para realiza-
ção de uma atividade.
5. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que defe-
riu os pedidos de passes escolares, para o ano lectivo 2014/2015, às 
seguintes situações: atribuição de passe escolar – comparticipação a 
100% (ensino secundário) – 1 aluno; atribuição de passe para fora da 
área de residência (ensino básico) – 3 alunos.
6. Oferta de livros do Município à Barcelos Sénior.
7. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de 
Barcelos e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bar-
celinhos - transporte de munícipes com deficiência, das suas residências 
para os Centros de Actividades Ocupacionais da APAC e da APACI e 
volta.
8. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de 
Barcelos e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barce-
los - transporte de munícipes com deficiência, das suas residências para 
os Centros de Actividades Ocupacionais da APAC e da APACI e volta.
9. Atribuição de subsídio no valor de 270,00€ à Associação de Pais de 
Galegos S. Martinho para pagamento a tarefeira/auxiliar da ação educa-
tiva.
10. Aprovação das normas de funcionamento do Banco Local de Volun-
tariado de Barcelos.
11. Cedência da ferramenta “Manual Digital” aos alunos dos 3.º e 4 anos 
das escolas do 1.º ciclo da rede público do concelho de Barcelos que 
frequentam a Atividade Extra Curricular de Inglês, que se traduz num 
universo de 2325 alunos, sendo o valor do investimento de 12.322,50€ 
(IVA incluído).
12. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Mu-
nicipal, que aprovou a execução de uma intervenção na Capela de Nossa 
Senhora da Ponte pelos serviços do Município, nomeadamente a repa-
ração do telhado e do tecto interior que devido a infiltrações de água se 
encontra danificado.
13. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ e a cedência do 
apoio logístico para as celebrações do dia “Dia de Todos os Santos”, no dia 
2 de Novembro, à Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos.
14. Atribuição de um subsídio no valor de 35.000,00 € a cada uma das 
três corporações de Bombeiros do Concelho, respeitante ao ano de 2014.
15. Atribuição de um subsídio no valor de 3.500,00€ à Torgo – Associa-
ção de Apoio às Artes, que levou a efeito a VI Edição do “Arredas Folk 
Fest”, na Freguesia de Tregosa.
16. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€, à Freguesia de 
Moure, correspondente à 2ª fase da obra de alargamento do cemitério.
17. Atribuição de um subsídio no valor de 16.500,00 €, à Freguesia de 
Paradela, correspondente à 2ª e última fase do Parque de Merendas dos 
Moinhos.
18. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€, à Freguesia de 
Roriz, correspondente à 1ª fase das obras de pavimentação de duas ruas 
que ligam à freguesia de Galegos Sta Maria.
19. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 € ao Centro So-
cial de Durrães, tendo em vista a aquisição de viatura de transporte de 
pessoas.
20. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00 €, à Paróquia de 
Santa Maria Maior de Barcelos, correspondente à 2ª fase das obras de 
restauro na residência paroquial.
21. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ à Fábrica da Igre-
ja Paroquial de S. Pedro Vila Frescaínha correspondente à última fase das 
obras de conclusão da pavimentação da área envolvente do novo centro 
paroquial.
22. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ à Fábrica da Igre-
ja de Santa Maria de Faria, como apoio nas de conservação e restauro 
da igreja.
23. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ à Fábrica da Igre-
ja Paroquial de São Martinho de Manhente, correspondente à última fase 
das obras de restauro da Igreja e Salão Paroquial.
24. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ à Fábrica da 
Igreja Paroquial de S. Romão da Ucha, correspondente à última fase das 
obras de pintura e douramento da talha do retábulo do Altar-Mor e dos 
altares laterais.
25. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00€ à Fábrica da Igre-
ja Paroquial de Sta Eulália de Negreiros, correspondente à 1ª fase das 
obras de melhoramento no adro da Igreja.
26. Apoio ao Arrendamento Habitacional. Novos processos para compar-
ticipação: 4; Processos reavaliados – continuidade do valor do apoio: 10; 
Processos reavaliados – aumento do valor do apoio: 6; Processos reava-
liados – diminuição do valor do apoio: 4.
27. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. José Pereira Bap-
tista – Ampliação de estabelecimento de restauração - Lugar de Aldeia, 
União de Freguesias de Vila Cova e Feitos.
28. Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plu-
rianuais – Celebração de contrato “Aquisição de Fruta para as Escolas 
do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Barcelos no Ano Letivo 
2014/2015”, pelo valor estimado de 44.150,40€, ao qual acresce IVA 
à taxa legal em vigor. Artigo 6º da Lei n.º 8/2012 – Lei dos compromissos 
e pagamentos em atraso (LCPA).
29. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição 
serviços de recolha e tratamento ou eliminação de águas residuais com 
hidrocarbonetos até 5M3, pelo valor contratual anual de 11.340,00€, 
ao qual é acrescido IVA. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de de-
zembro (Orçamento de Estado 2014).

30. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aqui-
sição da prestação de serviços de apoio, execução e manutenção das 
actividades inerentes à área funcional do Cemitério Municipal, pelo valor 
contratual estimado de 70 244,82€, ao qual acresce IVA. Artigo 73.º 
da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redacção actualizada 
(Orçamento de Estado 2014).
31. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisi-
ção de serviços de conceção, paginação e execução gráfica de 3 edições 
(108 mil exemplares) da Agenda Municipal de Barcelos, pelo valor con-
tratual estimado de 19.000,00€, [dezanove mil euros] ao qual acresce 
IVA. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a re-
dacção actualizada (Orçamento de Estado 2014). Pedido de autorização 
prévia para assunção de Compromissos Plurianuais - Artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).
32. Pedido de parecer prévio para a renovação da assinatura da revista 
“Questões Atuais de Direito Local”, para o ano de 2015, pelo valor contra-
tual de 56,61€, ao qual acresce IVA. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, 
de 31 de dezembro, com a redacção actualizada (Orçamento de Estado 
2014).
33. Pedido de parecer prévio para a renovação do contrato de aquisição 
de serviços do “tipo avença” de um profissional para criação e gestão de 
conteúdos WEB, pelo valor anual de 12.000.00€, ao qual acresce IVA à 
taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado 2014).
34. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição 
de serviços de suporte e manutenção de operacionalidade e de filtragem 
de correio eletrónico, pelo valor anual de 6.750,00€, ao qual é acrescido 
IVA à taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro, com a redacção actualizada (Orçamento de Estado 2014).
35. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição 
de serviços de alojamento do site institucional do Município de Barcelos 
e do Projeto Agenda Barcelos, pelo valor anual de 2.538,00€, ao qual é 
acrescido IVA à taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, 
de 31 de dezembro, com a redacção actualizada (Orçamento de Estado 
2014).
36. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços para fornecimento de refeições nos estabelecimentos do 1º 
CEB/JI do concelho de Barcelos para novembro/dezembro. Artigo 73.º 
da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redacção actualizada 
(Orçamento de Estado 2014).
37. Colocação de Galo de Barcelos gigante na Feira dos Santos, em 
Chaves.
38. Autorização de utilização das IG (Indicação Geográfica) Figurado de 
Barcelos e Olaria de Barcelos pelos “Irmãos Baraça” no seu logótipo e 
site, bem como a utilização das referidas Indicações Geográficas pelos 
restantes artesãos certificados que o requeiram ao Município, e obte-
nham a respetiva autorização, nos seus logótipos e demais formas de 
promoção.
39. Ratificação de protocolos de colaboração para a realização de es-
tágios.
40. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vice-Presidente da Câ-
mara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência do Salão Nobre para 
os dias 22 de Novembro, 16 e 18 de Dezembro de 2014, 17, 19, 25, 
26 e 27 de Março de 2015, 18 de Abril e 9 e 19 de Junho de 2015, a 
partir das 18h00 – Conservatório de Música de Barcelos; cedência do 
Auditório da Biblioteca Municipal – Serviço de Pediatria do Hospital de 
Santa Maria Maior de Barcelos; cedência do Auditório Municipal – Reu-
nião descentralizada com os associados sobre a legislação em vigor nos 
estabelecimentos e nas empresas; cedência do Auditório da Biblioteca 
Municipal – lançamento de livro pelo autor Pedro Lima; cedência de um 
palco – Obra Social das Franciscanas Missionárias Missionárias de Ma-
ria – O Viveiro; disponibilização de 8 galos no âmbito do “IV Torneio de 
Futebol 5 Solidário Inter-Paroquial, em Aguiar”; impressão de material de 
divulgação das Jornadas Europeias do Património 2014, nomeadamente 
1 Roll Up e 100 give Aways; cedência do Auditório Municipal – ACIB e 
Banco BIC; poda de árvores – Agrupamento de Escolas Vale do Tamel.
41. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vereador Alexandre Ma-
ciel, que aprovaram o seguinte: cedência de grades para vedar o acesso 
ao tráfego automóvel – Campeonato Nacional Absoluto de Orientação 
em BTT organizado pelos Amigos da Montanha; cedência de um ponto 
de luz para actividades de índole social – ACIB; disponibilização de apoio 
logístico para o presépio movimentado na Rua Fonte de Baixo – Eduardo 
Ferreira e Domingos Monteiro; concessão de apoio logístico e cedência 
de espaços na Central de Camionagem para a realização de concerto so-
lidário – Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim.
42. Cedência de peças de artesanato ao Hospital de Barcelos – 2.ª reu-
nião da UCF da Criança.

Reunião ordinária do executivo - 10 de outubro de 2014

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e 
do ensino ptre-escolar: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 16 Alunos 
– Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 12 Alunos – Escalão 2 (B) – refeição 
50%; Alunos do ensino pré-escolar: 6 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição 
gratuita.
2. Atribuição de passe escolar gratuito, para o ano lectivo 2014/2015, a 
dois alunos, com produção de efeitos a partir de novembro de 2014, por 
dificuldades económicas do agregado familiar.
3. Aditamento ao Protocolo de Cooperação entre o Alto Comissariado 
para as Migrações, I.P., Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim e 
Município de Barcelos, celebrado em 30 de setembro de 2011.
4. Autorização do uso de instalações para funcionamento da componente 
de apoio à família dos alunos do jardim de infância da freguesia da fregue-
sia de Tamel S. Pedro Fins entre as 7h30m e as 9h00.
5. Ratificação de atribuição de passe escolar, nas seguintes condições: 
atribuição de passe para fora da área de residência – comparticipação a 
50% (ensino secundário) – 18 de alunos, sendo que a três há um acrés-
cimo à despesa já prevista para os transportes escolares; atribuição de 
passe para fora da área de residência (ensino básico) – 6 alunos.
6. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia 
de Pereira, tendo em vista assegurar o financiamento da aquisição de 
combustível, a utilizar no transporte dos alunos da freguesia de Courel 
para a EB1 de Pereira.
7. Ratificação do acordo de colaboração celebrado entre o Município de 
Barcelos e João Ferreira Dantas, Unipessoal, Lda, que tem por objeto es-
tabelecer os termos e condições da realização no Concelho de Barcelos, 
nos meses de outubro e de novembro, da 3ª Edição da “Expo Barcelos 
Actividades Económicas”.
8. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, à Freguesia de 
Airó, para a realização de obras nas instalações da cantina do Jardim de 
Infância.
9. Atribuição de um subsídio no valor de 11.000,00€, à Freguesia de 
Cambeses, com vista à pavimentação da Rua da Boucinha.
10. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, à Freguesia de 
Cossourado, relativo à 2ª fase da obra de reconstrução do edifício da 
sede de Junta.
11. Atribuição de um subsídio no valor de 8.010,37€, à Freguesia de 
Fornelos destinado ao pagamento do auto n.º 19 da construção da sede 
de Junta.
12. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€, à Freguesia de 
Fragoso para pagamento das obras de requalificação da Rua da Minho-
teira.
13. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€, à Freguesia de 
Gilmonde, para pagamento de obras de requalificação da rede viária.
14. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€, à União de Fre-
guesias de Carreira e Fonte Coberta, relativo à última fase das obras de 
requalificação da Rua de Selas (em Carreira).
15. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 €, à União de Fre-
guesias de Durrães e Tregosa, relativo à 1ª fase das obras de repavimen-
tação da Rua de Devesa, em Tregosa.

16. Adesão ao selo “Portugal Sou Eu”.
17. Colocação de galo de Barcelos na Feira do Património, no âmbito da 
participação da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, a reali-
zar de 10 a 12 de outubro, na Casa da Memória, em Guimarães.
18. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos, O Clube Auto-
móvel do Minho e Agostinho Malheiro Coelho – Construções Lda., tendo 
em vista a realização do “Rali Vinho Verde/AMC/Barcelos”.
19. Cedência de apoio técnico à Corporação Fabriqueira e Paroquial de 
Santiago de Carapeços, para a requalificação e ampliação do edifício do 
Centro Pastoral.
20. Cedência de apoio técnico à Associação Cultural Motocavaquinhos, 
tendo em vista a resolução do problema de infiltração de água existente 
na sede.
21. Cedência de transporte e colocação de massa betuminosa aberta a 
frio ao clube de futebol “Os Ceramistas”, no âmbito da realização de obras 
de vedação do recinto desportivo.
22. Atribuição de um subsídio no valor de 7.500,00€, à Escola de Ciên-
cias da Saúde da Universidade do Minho, tendo em vista realização do II 
Fórum de Investigação em Neurociências do Minho, entre os dias 28 e 30 
de novembro de 2014.
23. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ à Equipa Sócio-
Caritativa da Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos.
24. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de uma parcela 
de terreno integrada em Espaço Natural, com a área de 1.466 metros 
quadrados, destinada à legalização da ampliação das instalações e esta-
cionamento da empresa Têxteis Luís Simões, SA, sita no Lugar da Igreja, 
freguesia de Manhente.
25. Contratos de aquisição de serviços - parecer genérico (Portaria n.º 
53/2014, de 3 de março).
26. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços para fornecimento de refeições nos estabelecimentos do 1º 
CEB/JI do concelho de Barcelos – II, pelo valor contratual estimado de 
74.480,00€, acrescido de IVA, para vigorar no prazo estimado de 19 
dias. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redac-
ção actualizada (Orçamento de Estado 2014).
27. Ratificação de protocolos de colaboração com duas instituições para 
a realização de estágios.
28. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
que aprovaram o seguinte: cedência do Auditório Municipal para os dias 
28, 29 e 30 de Novembro/14 – Universidade do Minho; cedência do Audi-
tório Municipal nos dias 15 e 19 de Novembro de 2014 para a realização 
de conferências – Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos; cedência 
do Auditório da Biblioteca Municipal – Lions Clube de Barcelos; cedência 
do Teatro Gil Vicente – Zoom; cedência de 100 give aways, para oferta 
aos convidados da Jornadas Europeias do Património; disponibilização de 
duas peças de artesanato (“minhotas pequenas”) à Delegação de Barce-
los da Ordem dos Advogados, para oferta a oradores que participam da 
sessão de esclarecimento realizada por aquela delegação; cedência de 
21 give aways, para oferta aos convidados internacionais da Q* Mostra.
29. Ratificação dos despachos do Vereador Alexandre Maciel, que apro-
varam o seguinte: cedência de grades – Município e Vila Verde; cedência 
de uma viatura/camião para transporte de resíduos vegetais – Agrupa-
mento de Escolas Gonçalo Nunes; cedência de uma viatura para trans-
porte de atletas – Academia de Xadrez de Barcelos; cedência de mate-
riais, nomeadamente sementes, plantas, arbustos e ferramentas para 
as aulas práticas de hortofloricultura – Agrupamento de Escolas de Vila 
Cova; cedência de grades – Associação Social, Cultural e Recreativa de 
Chorente; cedência de 6 lugares no Parque de Estacionamento do edi-
fício da Câmara Municipal à ASAE-Autoridade de Segurança Alimentar 
e Económica; cedência de grades e 14 vasos para a cerimónia de colo-
cação da 1ª pedra para a construção do Novo Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Barcelinhos.
30. Ratificação dos despachos da Vereadora Armandina Saleiro, que 
aprovaram o seguinte: empréstimo de uma Bandeira do Município à or-
ganização do I Congresso Intermunicipal sobre Proteção de Crianças e 
Jovens, que decorreu em Fão nos dias 2 e 3 de Outubro; oferta de 80 
give-aways e 5 galos médios, aos alunos e professores estrangeiros que 
foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho no dia 7 de Outubro 
de 2014 (registos 62711/14 e 62259/14).
31. Ratificação dos despachos do Vereador José Carlos Brito, que apro-
varam o seguinte: cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos 
para realização da Assembleia Geral – Associação de Futebol Popular de 
Barcelos; cedência de 8 galos – Torneio Solidário Inter-Paroquial.
32. Ratificação dos despachos proferidos pela Vereadora Maria Elisa 
Braga, que aprovaram a cedência de grupos culturais, no âmbito do Pro-
tocolo de Colaboração celebrado com os mesmos, às instituições que os 
solicitaram para as actividades que pretendem desenvolver: Amigos de 
D. António Barroso – Coro de Câmara de Barcelos; Amigos Leais de Lijó – 
Clube de Campismo e Caravanismo de Barcelos.


