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EDITORIAL

Vivemos uma quadra de festividade, 
para muitos, mas também de dor, sofri-
mento e solidão, para outros.

Nesta época tão especial, o execu-
tivo da Câmara Municipal de Barcelos 
quer dirigir-se a todos e a cada um dos 
barcelenses, manifestando a sua mais 
profunda solidariedade e garantir-lhes 
que a atividade do Município, que exer-
cemos com humildade e dedicação, está 
voltada para todos, concretizando o 
projeto político com que nos apresentá-
mos e que por duas vezes foi sufragado 
pelos barcelenses.

Um projeto de cidadania, orientado 
pelos princípios do rigor e da transpa-
rência, com resultados claros e com o 
reconhecimento dos barcelenses, das 
instituições e da sociedade em geral.

É assim que o Município de Barce-
los tem vindo a trilhar um caminho de 
equilíbrio financeiro, comprovado mais 
uma vez pelo Anuário Financeiro das 
Autarquias Locais. Segundo este estu-
do independente, em 2014, Barcelos foi 
o Município de grande dimensão do 
distrito de Braga a obter a melhor efi-
ciência financeira, integrando ainda o 
grupo dos dez mais eficientes do país e 
ascendendo à oitava posição no ranking 
nacional.

O Anuário vem confirmar que o Mu-
nicípio de Barcelos está no bom cami-
nho em termos de gestão de recursos 
financeiros, numa lógica de execução 
orçamental assente no ajustamento da 
receita e da despesa mas, ao mesmo 
tempo, sem asfixiar o desenvolvimento 
do concelho, em tempos de dificuldades 
para famílias e empresas.

A nossa estratégia de rigor é uma 
evidência constatada por todos nos 

cipal objetivo apoiar as freguesias nas 
suas competências, uma vez que estas 
são parceiros estratégicos no desenvol-
vimento do poder local junto das popu-
lações. Esta é, portanto, uma aposta do 
Município numa gestão mais descen-
tralizada, reconhecendo nas Juntas de 
Freguesia o elo fundamental de ligação 
aos cidadãos.

Continuaremos, também, 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.

É assim que, de forma gradual e 
consistente, vamos melhorando a vida 
de todos.

E é este esforço que diariamente de-
senvolvemos em prol dos barcelenses 
que gostaria de relembrar na quadra 
natalícia que estamos a viver.

A todos vós quero deixar uma pala-
vra de conforto e de solidariedade e ga-
rantir-vos que este executivo não ficará 
indiferente a situações de carência e de 
dificuldade e que estará, como sempre 
esteve, aberto e disponível para, convos-
co, contribuir para o bem-estar e quali-
dade de vida dos barcelenses.

Um feliz Natal  
e um próspero Ano Novo!

documentos anuais previsionais e de 
prestação de contas, como também 
acontece nas Grandes Opções do Plano 
e Orçamento para 2016.

O rigor que nos carateriza manifes-
ta-se, também, na aposta que fazemos 
em políticas que promovem a igualda-
de de oportunidades e a inclusão social, 
um caminho traçado e do qual nunca 
nos desviaremos.

Esta linha estratégica de políticas 
sociais integradas, em prol da melhoria 
de qualidade de vida da nossa popula-
ção, e em especial das franjas sociais 
mais vulneráveis, é fundamental e é a 
nossa marca distintiva face a outras op-
ções políticas, como as que no passado 
governaram o concelho.

Nesse verdadeiro contrato que ce-
lebramos com os cidadãos de Barcelos, 
propusemos um conjunto alargado de 
medidas para resolver os principais pro-
blemas do nosso concelho, que estão em 
marcha e que constituem já património 
político inalienável, como é o protoco-
lo de delegação de competências e de 
meios financeiros para as freguesias.

O conceito do “protocolo dos 200%”, 
por nós introduzido, tem como prin-

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

O TRABALHO DA CÂMARA MUNICIPAL 
ESTÁ VOLTADO PARA TODOS
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A ABRIR...

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL RIGOROSA QUE DÁ PRIORIDADE AO CIDADÃOS

No que diz respeito às Grandes Opções 
do Plano e Orçamento para 2016, não 
obstante as limitações orçamentais 
numa conjuntura particularmente di-
fícil, o Município continuará a cumprir 
todos os critérios de redução da dívi-
da municipal, ficando aquém dos seus 
limites, mantendo a linha de atuação 
desenvolvida desde 2010 que permitiu 
uma redução de dívida. Desde logo, es-
tabelece que todas as taxas a inscrever 
serão sempre efetuadas pela média das 
receitas cobradas nos últimos 24 me-
ses, bem como as receitas provenientes 
da venda de bens de investimento não 
poderem ultrapassar a média da venda 
desses bens nos últimos 36 meses.

Em 2016, o Município terá de con-
tinuar a contribuir para o Fundo de 
Apoio Municipal, numa comparticipa-
ção financeira de cerca de 375 mil euros, 
num total de 2,6 milhões de euros repar-
tidos em 7 anos.

Apesar de, à partida, se manter a 
taxa do IVA na restauração e no consu-
mo de energia nos 23% (com incidência 
nas refeições escolares), o Município de-
fenderá um prazo médio de pagamento 
inferior a 30 dias – que já cumpre – e ge-
rirá os seus recursos numa perspetiva 
de responsabilidade e de solidariedade.

Esta atitude tem tido resultados 
particularmente positivos, por um lado 
não comprometendo o investimento e, 

Em 2016, o Município terá de 
continuar a contribuir para o 

Fundo de Apoio Municipal, numa 
comparticipação financeira de 

cerca de 375 mil euros, num total de 
2,6 milhões de euros repartidos  

em 7 anos.



 DEZEMBRO ‘ 15 . CIDADANIA »    5

A ABRIR...

UMA POLÍTICA DE RIGOR 
E DE COMBATE AO DESPESISMO
A dotação orçamental para 2016 será de 60,8 M€ de receita e do mesmo valor 
na despesa. Há um acréscimo de cerca de 4 M€ relativamente a 2015, que 
resulta do previsível financiamento de projetos no âmbito do novo quadro 
de financiamento europeu “Portugal 2020”. 

As receitas correntes mantêm-se praticamente inalteradas e a despesa 
corrente será de cerca de 36,3 milhões de euros; a despesa de capital será 
de cerca de 24,5 milhões de euros e a poupança corrente de cerca de 13,7 
milhões de euros. O Município continuará a cumprir as metas do endivida-
mento abaixo do seu limite com controlo do serviço de dívida de médio e 
longo prazo, e particularmente a diminuição do prazo médio de pagamentos 
para menos de 30 dias.

por outro, estando atento às desigual-
dades sociais e defendendo os mais 
desfavorecidos.

Assim, a elaboração deste Orçamen-
to e das Grandes Opções do Plano para 
2016 não deixa de considerar os graves 
problemas do concelho, no contexto da 
crise que o país atravessa, mas com um 
grande sentido de responsabilidade na 
distribuição dos recursos financeiros 
disponíveis para acudir aos problemas 
crescentes que afetam o concelho, no-
meadamente o desemprego, sendo por 
isso muito importante um olhar atento 
na área da ação social, da educação e na 
proximidade com os agentes de todas 
as atividades económicas.

E ORÇAMENTO PARA 2016
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A ABRIR...

Quanto aos impostos diretos, tem ha-
vido uma estabilização da sua cobrança 
desde 2011. O Município de Barcelos vai 
continuar a cobrar uma Derrama sobre o 
rendimento das pessoas coletivas (IRC) 
com preocupações de justiça e equida-
de fiscal numa avaliação de descrimi-
nação positiva. Ou seja, irá isentar as 
empresas com um volume de negócios 
até 150 mil euros, e a cobrança de uma 
taxa reduzida de 1,2 para os rendimen-
tos acima daquele valor. Continuará a  

APOSTAMOS EM POLÍTICAS  
QUE VÃO AO ENCONTRO DAS NECESSIDADES  
DAS FAMÍLIAS E DAS EMPRESAS 

Isenção de taxas 2015, por

Desde 2010, o executivo municipal tem 

mantido uma política de não agravar a 

carga fiscal.  Não aumentou impostos, 

antes baixou alguns e isentou outros, 

como a Derrama e as taxas de esplanada. 

Estas medidas têm como objetivo apoiar 

as famílias e empresas, estimular  

a criação de emprego e a fixação  

e dinamização do nosso concelho.

1 Insuficiência económica (alínea c, n.º 2, art.º 8º) 5.260,21 € 

2 Idade - Jovens < de 30 anos / Casais < de 60 anos  
- Ónus (alínea b, n.º 2, art.º 8º)

38.308,16 € 

3 Entidades Públicas ou Privadas (alínea a, n.º 2, art. 8º) 98.803,10 € 

4 Legalização/Relocalização Vacaria (alínea f, n.º 3, art.º 8º) 5.993,31 € 

5 Centro Histórico (alínea e, n.º 1, art. 8º) 8.730,04 € 

6 Atividade Turística (alínea e, n.º 3, art. 8º) 30,00 € 

Total 157.124,82 € 

1

2

3

4
5

6

IMI FAMILIAR

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. 

habitacional, na atribuição de bolsas de 
estudo, entre muitos outros apoios na 
área da cultura, educação e ação social.

Durante o ano de 2015 e perante as 
dificuldades económicas e financeiras 
que se têm vivido nos últimos anos no 
nosso país, a Câmara Municipal de Bar-
celos tomou, por iniciativa deste exe-
cutivo, pois a lei a isso não exigia, um 
conjunto de medidas que permitiram a 
isenção de taxas. Em 2015 a CMB “perdeu”, 
ou não cobrou, taxas no valor superior a 
150 mil euros.

Apesar de só termos os valores totais atribuídos até ao mês de novembro, no que diz respeito ao apoio ao arrendamento e à 
habitação social, podemos constatar que, infelizmente, temos muitas mais famílias a precisar desta ajuda, o que reflete 
as dificuldades que atravessam.

Apoio ao Arrendamento Habitacional 
Montante total pago ano 2014: 685.739,78 €
Montante total pago até 30/11/15: 682.732,53 €

Habitação Social
Montante total pago ano 2014: 78.450,00€
Montante total pago até 30/11/2015: 92.800,00€

praticar as mesmas taxas cobradas desde 
2010, quando a lei prevê a sua atualiza-
ção de acordo com inflação de cada ano; 
continuar a considerar as juntas de fre-
guesia como parceiros na gestão muni-
cipal, transferindo o equivalente a 200% 
do FFF (Fundo de Financiamento das 
Freguesias) por transferência de compe-
tências através de protocolo a renovar; 
bem como comparticipará financeira-
mente outros projetos em diferentes 
áreas de intervenção e que se entendam 
necessários; continuará a isentar as  
esplanadas de ocupação da via pública, 
a cafés, bares, pastelarias e afins. 

Este executivo municipal sempre se 
esforçou por compreender as dificulda-
des das famílias e das empresas, tendo 
apostado numa política social integrada 
em prol da melhoria de qualidade de vida 
dos barcelenses, e em especial das fran-
jas sociais mais vulneráveis. Em 2016, 
as famílias numerosas beneficiarão do 
IMI familiar.

O Município continuará a apoiar 
quem mais precisa, apostando no apoio 
à habitação, no apoio ao arrendamento 
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A ABRIR...

DEZ MELHORES
De salientar ainda que estes resultados têm sido ob-
tidos numa conjuntura particularmente difícil, com 
fortes restrições das receitas municipais e da obri-
gação da consolidação das contas públicas sem pôr 
em causa o investimento e diminuição das taxas e 
dos impostos municipais. Outro fator que contribuiu 
para uma melhoria dos resultados obtidos nos últi-
mos anos foi uma gestão descentralizada através da 
delegação de competências nas Juntas de Freguesia, 
com a implementação do protocolo dos 200% e outras 
transferências de investimentos.

A Câmara de Barcelos, contrariamente aos resultados do país, 
tem vindo a trilhar um caminho de equilíbrio financeiro e sus-
tentado, reconhecido por todos. Segundo o Anuário Financeiro 
das Autarquias Locais relativo a 2014, Barcelos foi o único muni-
cípio de grande dimensão do distrito de Braga a obter a melhor 
eficiência financeira em 2014, integrando assim o grupo dos dez 
mais eficientes do país e ascendendo para a oitava posição no 
ranking nacional.

 O Anuário vem assim confirmar que o Município de Bar-
celos está no bom caminho em termos de gestão de recursos 
financeiros, numa lógica de execução orçamental assente no 
ajustamento da receita, mas, ao mesmo tempo, sem asfixiar o 
desenvolvimento do concelho, em tempo de dificuldades para 
famílias e empresas. Um rigor e estratégia que se manterá 
e que é, novamente, explanada no documento fundamental 
e estratégico que define toda a gestão municipal, as Grandes  
Opções do Plano e Orçamento para 2016.  

GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARCELOS É A

MELHOR DO DISTRITO
E MANTÉM-SE NAS

A NÍVEL NACIONAL
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NOTÍCIAS

A Escola Superior de Design inicia a sua atividade pedagógica no ano 
letivo de 2015/2016, nascendo da autonomização do Departamento de 
Design em funcionamento no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
(IPCA) desde 2005. 

Hoje o design permite alavancar o crescimento das empresas ao 
longo da cadeia de valor e permite às indústrias desenvolver marcas 
próprias e crescer de forma sustentável. São exemplo os prémios na-
cionais e internacionais que o Design IPCA vem recebendo nos últimos 
anos, tanto ao nível do design gráfico, da ilustração e da animação, como 
também ao nível do design industrial e do desenvolvimento do produto.

Graças à parceria com a Câmara Municipal de Barcelos, a mudança 
da sede da Escola de Design para o centro da cidade será feita para a an-
tiga Escola Gonçalo Pereira, o que irá permitir fomentar sinergias com a 
cidade. Desta feita, mais de 400 estudantes poderão circular diariamente 
na cidade, entre os quais estudantes internacionais que procuram o IPCA 
como instituição de referência na área do design. 

••••••
POLÍTICA DE PROXIMIDADE

Assinatura do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Para o presidente da Câmara Muni-
cipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, 
“este gesto colmata duas questões: a 
necessidade de um novo espaço para o 
IPCA e a consolidação desta Escola na 
cidade”. “É importante trazer para o cen-
tro da cidade a juventude que faz parte 
do nosso futuro”, acrescentou.

Atualmente a Escola está instalada 
no campus do IPCA em edifício provi-
sório, possuindo laboratórios altamente 
equipados ao nível do desenvolvimento 
do produto e dos audiovisuais. Com a 
nova sede, a atividade da Escola poderá 
ser ampliada, servindo de ponte entre o 
campus e a cidade.

CENTRO HISTÓRICO  
DE BARCELOS RECEBE  
ESCOLA SUPERIOR DE DESIGN
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NOTÍCIAS

A Escola Gonçalo Pereira situa-se na Avenida dos Combatentes 
da Grande Guerra, num edifício, cuja construção remonta à 
década de 30 do século XX. Sem tipologia definida, esta obra 
deve o seu nome a um benemérito, Gonçalo Alfredo Alves  
Pereira (1851-1925). Tendo adquirido uma considerável fortuna 
como emigrante no Brasil, quis beneficiar a comunidade atri-
buindo diversas verbas pelos mais variados setores, nunca ten-
do esquecido o ensino, particularmente, a “instrução primária”.

Inicialmente funcionou como Quartel da Legião Portuguesa 
para posteriormente funcionar como Escola Básica dos alunos 
que frequentavam o Sagrado Coração de Maria, que se situava 
onde atualmente funciona o edifício do Posto de Turismo.

IPCA COM ACESSO PEDONAL À CIDADE
“Passagem superior sobre o corredor verde da Ribeira de Pa-
tarro - afluente do Rio de Vila - afluente do Cávado”, obra de 
ligação pedonal entre o Instituto Politécnico do Cávado e Ave 
(IPCA) e o centro da cidade de Barcelos. Esta obra, há muito  
ansiada, vem aproximar o campus do IPCA da urbe, permitindo 
à comunidade estudantil chegar mais facilmente ao centro  
de Barcelos. 

João Carvalho, Presidente do IPCA, salientou que “esta obra 
é fruto do reconhecimento que a Câmara de Barcelos tem pelo 
IPCA como uma instituição útil para a região e para a cidade”.

OBRA DO NÓ DE LIGAÇÃO DO IPCA À 
CIRCULAR RODOVIÁRIA VAI AVANÇAR
A Câmara Municipal já aprovou o projeto para a construção 
do nó de ligação ao IPCA pela circular rodoviária de Barcelos 
(Estrada Nacional 204), em Vila Frescainha S. Martinho.

Atualmente, existem várias dificuldades de acesso ao Ins-
tituto devido aos elevados fluxos de tráfego, agravadas pela 
estrutura da rede viária existente – estreita e com deficiências 
ao nível dos passeios, do escoamento das águas pluviais e da 
conservação do pavimento. A obra foi a concurso público por 
415 mil euros.
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Este edifício dará o mote para um con-
junto de atividades de cativação de novos 
públicos para a cidade, nomeadamente ao 
nível das ações promovidas pela Escola: 
conferências, exposições, cursos breves e 
workshops. A experiência de outras insti-
tuições dedicadas ao ensino no centro da 
cidade demonstram que as comunidades 
académicas são geradoras de bens e servi-
ços à sua volta, assim como potenciam a 
animação cultural.

“Queremos transformar o edifício da an-
tiga Escola Gonçalo Pereira num marco iden-
titário do Design em Barcelos, respeitando 
e preservando o seu passado.” assegura a  
Diretora da Escola Superior de Design.

“Faremos tudo que está ao nosso 
alcance para aproximar os jovens do 
espaço público e do nosso património”
Miguel Costa Gomes
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NOTÍCIAS

••••••
POLÍTICA DE PROXIMIDADE

O vice-presidente da Câmara 
Municipal de Barcelos, Domin-
gos Pereira, marcou presença no 
seminário “Potencial Económico 
dos Caminhos de Santiago”, que 
se realizou na sala do Capítulo 
do Mosteiro de Tibães.

Domingos Pereira deu a co-
nhecer o trabalho desenvolvido 
em Barcelos, no âmbito da valo-
rização e dignificação do Cami-
nho de Santiago, nomeadamente 
na criação de um Help Point ins-
talado na Casa da Azenha para 
apoio dos peregrinos, na disponi-
bilização de um guia interativo, 
na sinalética vertical, na nova 
designação da ponte Medieval, 
agora batizada ponte dos Pere-

DO CAMINHO DE SANTIAGO

BARCELOS REFORÇA IMPORTÂNCIA NA
VALORIZAÇÃO E DIGNIFICAÇÃO

grinos do Caminho de Santiago, entre 
outras iniciativas.

Retratando as palavras de D. Celes-
tino Lores, representante da Alcadía de 
Pontevedra, que considerou os Cami-
nhos de Santiago uma “galinha dos ovos 
de ouro” para Portugal, o vice-presidente 
da Câmara Municipal de Barcelos cha-
mou a atenção dos presentes para a 
“ânsia não se transformar em ganância” 
e dessa forma acabarem por matar “a 
galinha dos ovos de ouro”.

Ao longo da sessão, destinada à dis-
cussão do potencial económico dos Ca-
minhos de Santiago, referiu-se a preten-
são de classificar o caminho Português 
como património imaterial da Huma-
nidade, mas é necessário, em primeiro 
lugar, definir um traçado.

Guia Interativo do Caminho 
Português de Santiago em 
Barcelos

Com este aplicativo, desenvolvido espe-
cificamente para o troço do Caminho 
Português de Santiago que atravessa 
o concelho de Barcelos, os peregrinos, 
ao passarem por Barcelos terão ao seu 
dispor, um guia interativo através de 
um painel ou do seu telemóvel ou iPad. 
Toda a informação do que o Concelho 
de Barcelos tem para oferecer como 
monumentos, albergues de peregrinos, 
alojamento hoteleiro, restaurantes, in-
formação direcional, alertas de perigo, 
lendas de Barcelos associadas ao Cami-
nho de Santiago, entre outros.

Help Point aos peregrinos

Uma casa para quem chega e onde en-
contram tudo o que necessitam para 
continuar o seu caminho. Um apoio e 
acolhimento fundamental aos milhares 
de peregrinos que todos os anos cruzam 
o concelho.
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••••••
INVESTIMENTOS

A cerimónia teve início com uma missa 
solene, seguindo-se a bênção e descer-
ramento da placa de inauguração.

O vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Barcelos, Domingos Pereira, 
no seu discurso, salientou a importân-
cia desta obra, que vem dar condições à 
população da freguesia, e que em tudo 
beneficia a qualidade de vida de quem 
frequenta este local. O executivo muni-
cipal tem vindo a apoiar as freguesias 
nas necessidades que apresentam. 

A zona envolvente da Igreja Paro-
quial de S. Veríssimo é disso exemplo, 
pois o espaço em terra batida era ina-
propriado, pelo pó e lama a que esta-
va votado. O Presidente da Fábrica da 
Igreja, Pe. Manuel Miranda, agradeceu 
o apoio deste executivo municipal que 
atendeu de imediato ao pedido feito. 

Aproveitou ainda para reconhecer o 
excelente trabalho da Câmara Munici-
pal em prol dos cidadãos e o esforço 
financeiro do Município que aqui in-
vestiu cerca de 60 mil euros.

O Presidente da Assembleia Muni-
cipal, Duarte Nuno Pinto, assinalou de 
igual modo a importância desta obra 
para a freguesia, certificando que o 
executivo municipal tem vindo a fazer 
um ótimo trabalho no concelho e feli-
citou Domingos Pereira pela brilhante 
gestão orçamental que tem vindo a 
fazer na Câmara Municipal, olhando 
sempre para a comodidade e bem-es-
tar dos cidadãos.

Por último, Domingos Pereira pro-
meteu continuar com os apoios do Mu-
nicípio nas freguesias, dentro das possi-
bilidades do orçamento municipal.

TAMEL S. VERÍSSIMO INAUGURA 
REQUALIFICAÇÃO DA ZONA 
ENVOLVENTE DA IGREJA PAROQUIAL

O vice-presidente da Câmara 
Municipal de Barcelos, Domingos 

Pereira, inaugurou a requalificação 
da zona envolvente da Igreja 

Paroquial de Tamel S. Veríssimo, 
uma obra “há muito ansiada pela 

população”, conforme referiu o 
Presidente da Fábrica da Igreja,  

Pe. Manuel Miranda.
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Na sua intervenção, após a bênção do 
novo espaço pelo pároco José Araújo, o 
Presidente da Junta de Freguesia referiu 
a importância deste investimento e o 
valor que este representa para a comu-
nidade da freguesia. Aproveitou para 
agradecer em especial à Câmara Muni-
cipal de Barcelos, ao senhor Presidente 
e ao vereador Domingos Pereira pela 
ajuda célere na solução do problema 
da falta de espaço no cemitério. Desta-
cando, ainda, a escolha que foi feita por 
parte da Câmara Municipal do edifício 
da Escola Primária da freguesia para ser 
requalificada, no âmbito do novo qua-
dro comunitário “Portugal 2020”, e que 
será “a melhor escola primária do con-
celho devido ao esforço do Município 
em comparticipar cerca de meio milhão 
de euros”, sublinhou. A terminar a ceri-
mónia de inauguração, o Presidente do  

••••••
INVESTIMENTOS

GALEGOS STA. MARIA INAUGUROU 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PAROQUIAL

O Presidente da Câmara Municipal 
de Barcelos, Miguel Costa Gomes, e 
o Presidente da Junta de Freguesia 

de Galegos Sta. Maria, Bruno Torres, 
inauguraram no dia 31 de outubro, 

a ampliação do cemitério de 
Galegos Sta. Maria, uma obra que 
vem de encontro às necessidades 
da freguesia dada a exiguidade do 

cemitério existente.

Município, Miguel Costa Gomes, afirmou 
que este executivo municipal “tem priori-
dade absoluta na ampliação dos cemité-
rios”, pois é uma forma de respeitar os que 
já partiram, e reafirmou a continuação de 
uma política de obras úteis que sirvam as 
populações e que respeitem os dinheiros 
públicos. Neste contexto, o Presidente 
da Câmara salientou o “orgulho” que to-
dos devem sentir no Município pela sua 
“excelente gestão financeira”, ocupando o 
oitavo lugar num total de trezentos e oito 
municípios a nível nacional. Referiu ain-
da que já foram disponibilizados 270 mil 
euros para a ampliação deste cemitério, 
num total de 350 mil.

No final da cerimónia, o Presidente da 
Câmara assistiu à bênção do autocarro 
da freguesia, cujo financiamento esteve a 
cargo do Município e da Junta de Fregue-
sia de Galegos Sta. Maria.
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••••••
INVESTIMENTO

Uma requalificação há muito necessária para devolver àque-
le espaço a dignidade que merece o cemitério da Pousa, uma 
obra que contou com o apoio da Câmara Municipal em 88 
mil euros.

“As requalificações dos cemitérios são uma forma de res-
peitar os que já partiram, e este executivo municipal tudo 
fará para continuar a responder aos pedidos da população, 
dentro das possibilidades orçamentais, na linha do investi-
mento que o Município tem vindo a fazer na requalificação 
e alargamento de muitos cemitérios do concelho”. referiu 
o Presidente da Câmara Municipal, Miguel Costa Gomes,  
durante a cerimónia inaugural. 

No final da cerimónia de inauguração, o Presidente da 
Junta manifestou vontade em requalificar a zona envolven-
te da Igreja paroquial, junto do cruzeiro. Miguel Costa Go-
mes respondeu com o anúncio de que, muito em breve, será 
lançado o projeto de recuperação do cruzeiro e respetiva 
área envolvente.

POUSA INAUGUROU OBRAS  
DE  REQUALIFICAÇÃO
DO CEMITÉRIO

Miguel Costa Gomes felicitou Miguel Vieira, Campeão do Mundo 
de Hóquei em Patins em sub-20, pelo brilhante resultado obtido 
naquela competição, afirmando que o Município reconhece 
não só o esforço e o empenho dos atletas do concelho nas suas 
atividades desportivas mas, também, o facto de estes levarem 
o nome de Barcelos a todo o mundo.

••••••
POLÍTICA DE PROXIMIDADE

CAMPEÃO DO MUNDO BARCELENSE 
RECEBIDO NO MUNICÍPIO

••••••
COMEMORAÇÕES

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel 
Costa Gomes, e o vereador Domingos Pereira, marcaram 
presença na homenagem a D. António Barroso, no dia 6 de 
setembro, em Remelhe. Todos os anos, a devoção leva cen-
tenas de pessoas a Remelhe, para poderem homenagear o 
bispo missionário D. António Barroso.

A romagem teve início às 8h30 com saída do Largo da 
Estação da CP de Barcelos, passagem pelo Templo Bom Jesus 
da Cruz, paragem junto ao monumento a D. António Barroso, 
junto aos Paços do Concelho. Já em Remelhe, os peregrinos 
assistiram à colocação de um ramo de flores na capela- jazigo 
de D. António Barroso e às 11h teve lugar a eucaristia.

António Barroso nasceu em Remelhe, em 5 de novem-
bro de 1854. Foi ordenado sacerdote missionário em 20 de 
setembro de 1879, passou pelo Congo, Angola, de 1880 a 
1891. Destacou-se como bispo missionário em Moçambique 
de 1891 a 1897 e na Índia, de 1897 a 1899. Foi bispo do Porto 
de 1899 a 1918, tendo falecido a 31 de agosto de 1918.

CENTENAS DE PESSOAS  
NA ROMAGEM ANUAL  
A D. ANTÓNIO BARROSO
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O novo quartel nasceu numa área situada na Travessa Senhor 
do Galo, num terreno com 15 mil metros quadrados que foi 
cedido pelo Município de Barcelos à Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Barcelinhos.

A cedência resultou de um acordo entre estas duas en-
tidades e a empresa DST – Domingos da Silva Teixeira, SA, 
proprietária do terreno, no âmbito da operação de loteamento 
promovida por esta empresa.

A obra está concluída faltando apenas os últimos porme-
nores para a definitiva instalação da corporação que aconte-
cerá durante o mês de dezembro próximo.

A obra teve o custo de um milhão e seiscentos mil euros.

••••••
INVESTIMENTO

••••••
INVESTIMENTO

O Presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, elogiou a Junta 
de Freguesia de Remelhe como um exemplo daquilo que deve 
ser a gestão de uma freguesia, que o faz de forma responsável 
e rigorosa. “Remelhe dá-nos esse exemplo, gradualmente vai 
recuperando, vai evoluindo com um objetivo fundamental: 
dotar os seus cidadãos de melhor qualidade de vida”. Prosse-
guiu chamando à atenção para o "Protocolo 200%", implemen-
tado há seis anos, e que permitiu às freguesias gerir as suas 
prioridades. Miguel Costa Gomes concluiu com um louvor à 
Junta de Freguesia de Remelhe pela “responsabilidade de bem 
gerir em prol dos cidadãos”.

EXECUTIVO MUNICIPAL VISITOU NOVO QUARTEL 
DOS BOMBEIROS DE BARCELINHOS

REMELHE INAUGURA
ESPAÇO INTERNET
E POLO DE LEITURA
EM DIA DA FREGUESIA

Por sua vez, José Manuel Cunha, Presidente da Junta de Fre-
guesia, começou por dizer que “mais uma vez, escrevemos his-
tória nesta freguesia”. O Polo de Leitura vem devolver à sede da 
Junta a alma e originalidade, pois há cem anos funcionava no 
mesmo espaço a Escola Primária da freguesia. O autarca acres-
centou que “neste edifício está bem patente o esforço do execu-
tivo socialista, tendo como representantes Miguel Costa Gomes 
e Domingos Pereira, que aposta em dotar as freguesias de in-
fraestruturas essenciais ao seu desenvolvimento”. José Manuel 
Cunha terminou o discurso elogiando o Protocolo 200%, imple-
mentado por este executivo camarário, que permite às Juntas 
de Freguesia, de forma autónoma, executar obras como esta”.

A cerimónia contou com a presença do vereador Domin-
gos Pereira e de muitos habitantes da terra que decidiram 
confraternizar num momento de festa para a freguesia, não 
apenas pela sua comemoração, mas pela inauguração de mais 
um espaço acessível a todos os cidadãos.

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, 

inaugurou, no passado dia 8 de novembro, o Polo de Leitura e Espaço 

Internet, em Remelhe, no dia em se comemorou o Dia da Freguesia.

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, e os vereadores Domingos Pereira, Alexandre 

Maciel, Carlos Brito e Elisa Braga, visitaram no dia 30 de novembro, a convite da direção da Associação Humanitária, 

o novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.
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O presidente da Câmara Municipal de 
Barcelos, Miguel Costa Gomes, abriu 
a sessão do Congresso “Os Mercados 
Tradicionais e o Desenvolvimento 
Rural na Eurorregião”, que se realizou 
no Auditório dos Paços do Concelho, 
onde fez questão de assegurar que “a 
feira semanal barcelense é uma gran-
de referência, muito associada à ri-
queza artesanal e aos produtos agroa-
limentares” que apresenta. “Temos de 
aproveitar a dinâmica da Feira de Bar-
celos de uma forma integrada na Euro 
região”, sublinhou.

Este congresso veio reafirmar a im-
portância das feiras e mercados como 
centros de participação cívicos, lugares 
de troca de produtos e ideias.

Esta ação inseriu-se no projeto Eixo 
Interior no âmbito do POCTEP, com 
o apoio do FEDER, que visa discutir a  
importância dos Mercados e Feiras no 
Noroeste Peninsular em termos eco-
nómicos e turísticos, bem como o seu 

••••••
POLÍTICA DE PROXIMIDADE

FEIRA DE BARCELOS PALCO 
DE ATRAÇÃO TURÍSTICA E DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Um congresso que juntou, no dia 15 de outubro, no Auditório da CMB,vários painéis de especialistas, académicos e agentes do setor do turismo que 

se debruçaram sobre as feiras e mercados, dando mais incidência ao exemplo concreto da Feira de Barcelos. Os participantes na sessão puderam 

experienciar a Feira de Barcelos e perceber a sua dinâmica e as suas gentes. A Feira Semanal é um fenómeno de desenvolvimento turístico do 

concelho de Barcelos e é considerada por muitos um dos bilhetes-postais do nosso concelho.

••••••
POLÍTICA DE PROXIMIDADE

Abriu a 12 de outubro ao público o Bal-
cão Único do Município de Barcelos. Si-
tuado no edifício dos Paços do Concelho, 
esta obra surge no âmbito do processo  
de modernização administrativa que a 
Câmara Municipal de Barcelos tem vindo 
a desenvolver. O espaço, com 10 balcões de 
atendimento, concentra o atendimento ao 

público referente a todos os serviços da 
autarquia, que se encontravam dispersos, 
e que agora se centralizam num só espaço.

O serviço vai facilitar a relação dos 
cidadãos com o Município e, do ponto 
de vista organizacional, potencia uma 
resposta cabal à procura que os serviços 
têm diariamente. O projeto destaca-se 

pela acessibilidade que garante a todos 
os cidadãos, nomeadamente, os que pos-
suem mobilidade reduzida.

Com um horário de funcionamento, 
de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 
17h00 (sem interrupção para almoço), os 
cidadãos podem tratar de todos os serviços 
relacionados com atendimento geral.

BALCÃO ÚNICO JÁ ESTÁ A FUNCIONAR

Em 2008, a Câmara arrecadava 653.960,22 
euros por ano. Em 2014, a Câmara arreca-
dou 395.757,25 euros, em virtude de uma 
acentuada redução e isenção de taxas 
que implementou como medida de apoio 
e incentivo aos feirantes.

No âmbito do projeto do Centro de 
Promoção do Mercado Tradicional, a 
Câmara tem vindo a divulgar cada vez 
mais a Feira Semanal de Barcelos como 
ponto de referência neste setor, através 
de meios publicitários, numa estratégia 
de comunicação, e da sua divulgação em 
certames nacionais e internacionais no 
âmbito da promoção turística.

CÂMARA MUNICIPAL  
JÁ NÃO AUMENTA  
AS TAXAS DE MERCADOS 
E FEIRAS DESDE 2010

papel como âncoras de desenvolvi-
mento do mundo rural. Atendendo 
à conjuntura económica e financeira 
do país, o número de feirantes tem 
vindo a reduzir nos últimos anos. 
Para inverter esta situação, a Câma-
ra tem vindo a flexibilizar a cobrança 
das taxas e, de igual modo, desenvol-
ver estratégias de comunicação, cujo 
foco central é a Feira.

A Feira Semanal de Barcelos é 
um dos palcos de atração turística, 
de desenvolvimento económico do 
nosso concelho e é, acima de tudo, 
o sustento de centenas e centenas 
de famílias.  A Feira de Barcelos tem 
atualmente 325 feirantes do conce-
lho e 270 fora do concelho. Em 2008, 
havia 346 feirantes do concelho e 
306 de fora.

No que diz respeito ao valor das 
taxas, já foram reduzidas em 30% 
aos residentes fora do concelho para 
tornar universal a sua cobrança. 
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Um investimento de cerca de 300 mil euros que resolveu um 
problema muito antigo. Os esgotos do núcleo urbano de Barce-
linhos já não são despejados no rio Cávado. Com esta estação 
elevatória (EE), o transporte da água dos esgotos é encami-
nhada até à elevatória de Medros e posteriormente bombea-
da para a ETAR de Barcelos que se situa em Vila Frescainha 

A ELEVATÓRIA DE BARCELINHOS ESTÁ PRONTA 
PARA ENTRAR EM FUNCIONAMENTO

São Pedro, assim desaparecendo os cheiros nauseabundos e o 
rego de esgotos a céu aberto que polui o rio Cávado.

A exploração e gestão da rede elevatória já foi transferida 
para a ADB. Esta nova rede servirá 412 edifícios.

A partir de agora o rio deixará de ser poluído diariamente 
com as águas residuais.

••••••
INVESTIMENTOS

No âmbito da política de eficiência energética que tem vindo 
a ser adotada pelo Município, no que diz respeito à Ilumina-
ção Pública, com a finalidade de atingir a Racionalização de 
Consumos Energéticos, a Câmara Municipal de Barcelos apro-
vou, em reunião ordinária do executivo, a autorização para a 
realização no valor estimado de 828.617,72€ da empreitada 
“Mais Eficiência Energética na Iluminação Pública do Cáva-
do – Município de Barcelos”. Este é um processo que visa a 
substituição de todas as lâmpadas da iluminação pública no 
concelho por lâmpadas de tecnologia LED de forma a reduzir 
o consumo energético. 

Até ao momento, já foram substituídas praticamente a to-
talidade das lâmpadas de vapor de mercúrio por vapor de sódio 
de alta pressão, dado que as lâmpadas de sódio de alta pressão 
oferecem uma eficiência luminosa mais elevada. Até ao final 
do ano irão ser substituídas todas as  lâmpadas existentes por 
lâmpadas de melhor qualidade e com maior período médio de 
vida; bem como se procederá à substituição de balastro ferro-
-magnético por balastro de duplo nível com menor consumo.  
A colocação de programadores astronómicos (relógios) em 
todos os postos de transformação no Concelho de Barcelos, 
permitirá um maior controlo da iluminação nos períodos no-
turnos/escuros, obtendo maior poupança de energia/custos. 
A colocação de programadores astronómicos (relógios) em 

CÂMARA APROVA INVESTIMENTO DE MAIS DE

800 MIL EUROS
EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

••••••
INVESTIMENTOS

armários de iluminação pública para a iluminação decorati-
va (projetores de pavimento) também permitirá um controlo 
do tempo da iluminação ligada, obtendo maior poupança de 
energia/custos. Estas alterações estarão finalizadas e con-
cluídas brevemente. 
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O Embaixador dos Estados Unidos da América veio a Barce-
los participar numa conferência dedicada ao Acordo de Co-
mércio e Investimento entre a Europa e os Estados Unidos da 
América, centrada no impacto dos setores têxtil, vestuário e 
calçado, organizada conjuntamente entre o Município e a GTI 
– Gestão, Tecnologia e Inovação, S. A.

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel 
Costa Gomes, abriu a sessão, dando as boas-vindas a Robert 
Sherman e agradecendo a sua disponibilidade e presença em 
Barcelos para um assunto de tão grande importância para os 
barcelenses e portugueses, em geral. O Presidente afirmou 
que “os empresários têm de estar um passo à frente daquilo 
que é a atualidade, se quiserem ter sucesso”. Este seminário 
revelou-se muito importante para o tecido empresarial, pois 
permitiu “abrir horizontes no âmbito do Acordo de Comércio 
e Investimento entre a União Europeia e os EUA”.

Por sua vez, o Embaixador dos EUA começou por defender 
a excelência dos produtos e empresas portuguesas, demons-
trando que este Acordo de Comércio e Investimento entre a 
UE e os EUA “é uma oportunidade fantástica para as empre-
sas crescerem e expandirem-se” e revelou estar “empenhado 
em abrir Portugal aos americanos”.

••••••
POLÍTICA DE PROXIMIDADE

PRESIDENTE DA CÂMARA RECEBE EMBAIXADOR DOS EUA

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Go-
mes, recebeu no dia 29 de setembro, numa cerimónia de boas-vin-
das realizada nos Paços do Concelho, o Governador do Distrito 
Rotário 1970, António Vaz, que esteve em visita oficial ao concelho 
para participar numa reunião festiva do Rotary Club de Barcelos. 
A Comitiva do Rotary Club de Barcelos e o Governador António 
Vaz, acompanhados pelo Presidente da Câmara, fizeram uma vi-
sita guiada pelos Paços do Concelho, tendo Miguel Costa Gomes 
presenteado o Governador Rotário com uma das peças emblemá-
ticas do figurado de Barcelos, “O Coreto”, dos irmãos Baraça.

PRESIDENTE DA CÂMARA RECEBE GOVERNADOR ROTÁRIO

Nesta conferência também marcou presença a direto-
ra adjunta da direção de relações institucionais e mercados 
externos da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal).

Os restantes oradores, Alberto Figueiredo, proprietário do 
Grupo IMPETUS, e Fortunato Frederico, presidente do Grupo 
Kyaia, deram o seu testemunho enquanto empresários de su-
cesso que exportam atualmente para diversos países do mun-
do e são detentores de marcas com renome internacional, 
quer no vestuário, quer no calçado.

EXPO BARCELOS 2015
4ª EXPOSIÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS

O Estádio Cidade de Barcelos recebeu a quarta edição da 
Expo Barcelos 2015 – 4ª Exposição de Atividades Econó-
micas, que se realizou de 23 a 25 de outubro. Apoiada pela 
Câmara Municipal, a Expo Barcelos dá a conhecer as poten-
cialidades inúmeras do tecido económico e empresarial do 
concelho de Barcelos e dos concelhos vizinhos. Os mais de 
75 mil visitantes que passaram pelo evento encontraram à 
sua disposição uma área interior e outra exterior, num total 
de três hectares, onde estavam reunidos mais de 300 em-
presas em exposição, com representação de diversos seto-
res de atividade. Para além da vertente Agrícola e Industrial,  
o evento contemplou também as vertentes do Artesanato, 
setor Têxtil e da Gastronomia.
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Visitar Barcelos na quadra natalícia é a 
escolha acertada para qualquer turista 
ou forasteiro. Os presépios de rua, pro-
movidos pelas associações locais, as 
exposições de presépios do figurado de 
Barcelos, os workshops que convidam 
a modelar o barro em criações verda-
deiramente artísticas, sob orientação 
de grandes mestres barcelenses, as lu-
zes de Natal que transformam a cida-
de numa “aldeia” mágica e encantada. 
Não há quem possa ficar indiferente 
à iluminação de Natal. Luzes gélidas e 
brilhantes transformam a cidade numa 
verdadeira cidade mágica, um cenário 
de fantasia perfeitamente enquadrado 

num conto de Natal. Este ano são mui-
tas as ruas, largos e avenidas, que não 
foram esquecidas e que proporcionam 
um verdadeiro roteiro de luz a quem as 
percorrer. 

Pelas ruas da cidade trilham-se as 
tão esperadas Rotas de Presépios de 
Grandes Dimensões. Presépios gigantes 
envoltos de criatividade. E são muitos os 
edifícios municipais que irão receber e 
proporcionar diversas atividades, onde 
pais, filhos e avós podem passar momen-
tos inesquecíveis em família. O Museu 
da Olaria, a Casa da Azenha, a Torre Me-
dieval, o Posto de Turismo, o Teatro Gil  
Vicente, a Sala Gótica e a Biblioteca 

Municipal recebem exposições de pre-
sépios, concertos, espetáculos de dança, 
cinema e workshops para aprender a fa-
zer o "Seu Presépio de Natal”. É  a arte do 
concelho, saída das mãos daqueles que, 
quase por magia, transformam um pe-
daço de barro numa peça única, traba-
lhada ao pormenor, cheia de vida e cor, 
e que perdura no tempo e na memória 
dos que a veem.

A iniciativa "Barcelos Cidade Presé-
pio" contempla mais de cinquenta ativi-
dades pensadas para serem vividas em 
família. Para mais informações, pode 
consultar o site do Município em www-
-cm-barcelos.pt.

BARCELOS CIDADE PRESÉPIO 
CIMENTA ESPÍRITO NATALÍCIO



cidadania
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E porque olhar a história desta terra e deste povo é hon-
rar todos aqueles que se dedicaram de alma e coração a 
Barcelos, este ano, as celebrações do Dia da Cidade foram 
dedicadas aos 500 Anos de atribuição do Foral Manuelino 
a Barcelos e a todos aqueles que com a sua dedicação e 
empenho contribuíram para que as iniciativas fossem um 
verdadeiro sucesso.

O Presidente da Câmara, na sua intervenção, enalteceu a ri-
queza e qualidade da vida associativa voluntária que tem sido 
demonstrada desde a sua chegada à autarquia, dizendo que “ é 
um gosto olhar para o nosso concelho e enquanto responsável 
autarca tentar perceber a riqueza e a qualidade daquilo a que 
eu chamo a vida associativa voluntária de que Barcelos não 
pode abdicar”. Um dos exemplos referenciados foi o concerto 
“500 Anos 500 Vozes” que, num repto lançado às associações 

••••••
COMEMORAÇÕES

500 ANOS DO
FORAL MANUELINO

Foi a 31 de agosto de 1928 que, por decisão do Governo 
de então, Barcelos foi elevada a cidade. Esta deliberação 
encheu de alegria e contentamento os barcelenses que, 

nesse mesmo dia, organizaram uma “grandiosa” marcha 
luminosa pelas ruas da cidade.

DIA DA CIDADE DEDICADO AOS
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do concelho, multiplicou de 500 para 1000 as vozes. “Foi um momen-
to que todos, sem exceção, elogiaram e, desta forma consigo afirmar 
que não haverá município em lado nenhum que conseguisse o que 
nós conseguimos, nestas comemorações, dada a riqueza humana e 
cultural que temos”, assegurou Miguel Costa Gomes. “Todos de mãos 
dadas conseguimos ter um concelho mais solidário e que trabalha 
em prol dos seus”, terminou.

Ao longo de 2015, a Câmara Municipal tem vindo a comemorar 
os 500 anos da atribuição do Foral a Barcelos, com várias iniciati-
vas: um ciclo de conferências, exposições, uma recriação histórica, 
espetáculos, eventos literários e atividades performativas. Uma 
homenagem válida e necessária a um documento que foi, e con-
tinuará a ser, um importante testemunho do quotidiano do século 
XVI na região, um instrumento de modernização administrativa e 
um dos grandes tesouros paleográficos e artísticos do Município.
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Educação, sociedade, literacia digital, formação de leitores, organi-
zação e dinamização de bibliotecas foram alguns dos temas abor-
dados no 5.º Encontro de Bibliotecas de Barcelos, uma iniciativa da 
Câmara Municipal subordinada ao tema “Bibliotecas em Linh@: 
Ler, Jogar e Incluir”, que contou com a presença de conceituados 
escritores e investigadores.

Pedro Chagas Freitas e Alberto Serra estiveram “À conversa 
com...” e prenderam a atenção de todos os presentes. O encontro 
proporcionou a todas as pessoas ligadas à promoção do livro e da 
leitura uma reflexão sobre estes temas e incluiu a presença de di-
versos especialistas e a realização de workshops.

A iniciativa contou com 46 instituições, 28 de Barcelos e 18 do dis-
trito. Uma tarde dedicada ao convívio e à confraternização, onde os 
presentes puderam divertir-se ao som de Toy e Nel Monteiro, entre 
outros artistas, que com muito carinho lhes dedicaram músicas e 
mensagens de afeto. A alegria espelhava-se no rosto daqueles que 
por muito já passaram e viveram, e que agora são um reflexo da 
inexorável passagem do tempo.

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa 
Gomes, e a vereadora da Ação Social, Armandina Saleiro, fizeram 
questão de estar presentes neste dia tão especial, que decorreu na 
Quinta do Chuva, em Gilmonde.

O conhecimento não tem idade, não tem hora e, prin-
cipalmente, não ocupa espaço ou lugar. E a Barcelos 
Sénior é a prova viva disso. Uma ideia criada e imple-
mentada pela Câmara Municipal e que contou com a 
adesão de muitas pessoas e instituições da sociedade 
civil, reforçando o caráter voluntário e solidário do 
projeto, que vai já no seu segundo ano de vida. Só no 
ano passado, começou com 150 inscritos e terminou 
com 205 alunos. Neste novo ano letivo as expectativas 
não têm limite e, até ao momento, a Barcelos Sénior 
conta com mais de 200 alunos, em diversas áreas, den-
tro das Humanidades, Ciências, Saúde e Cultura Física, 
Informática e um variado leque de oficinas.

O Auditório da Biblioteca Municipal recebeu, no 
dia 5 de outubro, a sessão de abertura do ano letivo 
2015/2016 da Barcelos Sénior, contando com a pre-
sença de alunos e professores, numa cerimónia onde 
reinou a alegria do regresso às aulas e a atuação da 
Tuna e do Grupo de Cavaquinhos da Barcelos Sénior – 
Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa 
de Formação Permanente, que agraciaram todos os 
presentes, ao bom estilo estudantil, com sete canções.

Miguel Costa Gomes, na qualidade de Presidente da 
Assembleia Geral da Barcelos Sénior, recuperou o tema 
cantado pela Tuna da Barcelos Sénior, “Quero ficar 
sempre estudante”, e sublinhou a importância do que-
rer continuar a partilhar, a aprender, porque isso “faz de 
nós naturalmente pessoas e cidadãos melhores”. O Pre-
sidente da autarquia fez questão de saudar o trabalho 
desenvolvido por todos e acrescentou que “a Câmara de 
Barcelos é apenas um parceiro que olha com orgulho 
para este trabalho, este voluntariado, esta dinâmica”.

••••••
EDUCAÇÃO

••••••
AÇÃO SOCIAL

BARCELOS SÉNIOR  
COM MAIS DE 200 
ALUNOS NA ABERTURA  
DO ANO LETIVO

DIA INTERNACIONAL DO IDOSO  
EM BARCELOS REUNIU CERCA  
DE 1200 SENIORES

CÂMARA MUNICIPAL ORGANIZA 
5.º ENCONTRO DE BIBLIOTECAS  
DE BARCELOS

••••••
EDUCAÇÃO
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O Município de Barcelos, através do 
Pelouro do Ambiente, promove a par-
ticipação no “PROJETO RIOS”, que visa 
a preservação de 500 metros de um rio, 
por grupos, com um mínimo de quatro 
pessoas, de modo a promover a sensibi-
lização da sociedade civil para os pro-
blemas e a necessidade de proteção e 
valorização dos sistemas ribeirinhos.

Os grupos assumirão a responsabi-
lidade de vigilância e proteção do tro-
ço do curso de água que selecionaram, 
contribuindo assim para o processo de 
reabilitação desse leito. Para auxiliar 
nesta tarefa, é necessário um kit didáti-
co, bem como formação de um monitor 
por cada grupo. O Município de Barce-
los associa-se, financiando a aquisição 

“Limpar Barcelos”, a iniciativa que per-
correu as freguesias do concelho, criou 
laços sociais de interajuda, conseguiu 
“formar” cidadãos conscientes para as 
questões do ambiente e mobilizou cen-
tenas de voluntários.

Esta ação de sensibilização ambien-
tal, promovida pelo Município de Barce-
los, através do pelouro do Ambiente, de-
correu no dia 26 de setembro e recolheu 
no total, 21 toneladas de resíduos: quatro 
toneladas de misturas de resíduos ur-
banos e equiparados; dez toneladas de 
“monstros”; cinco toneladas de resíduos 
de equipamentos elétricos e eletrónicos; 
e duas toneladas de embalagens de plás-
tico. Por várias freguesias do concelho 
foram muitos os voluntários que puse-
ram “mãos à obra” e se uniram com o 
mesmo propósito: Tornar Barcelos  ain-
da mais limpo, saudável e harmonioso 
foi o objetivo principal alcançado.

Uma iniciativa que se enquadra na 
política global traçada pelo Município, 
no que se refere aos cuidados a ter com 
o Ambiente,  e que ultrapassou  todas as 
expectativas. Para o vereador Alexandre 

VINTE E UMA TONELADAS DE RESÍDUOS  
FORAM RECOLHIDAS POR TODO O CONCELHO

Maciel, responsável pelo pelouro do Am-
biente , “esta iniciativa foi um verdadei-
ro sucesso, quer pelo número de volun-
tários - tivemos no terreno cerca de 450 
voluntários -, quer pelo lixo recolhido 
- cerca de 21 toneladas. Um valor bas-
tante reduzido quando comparado com 
as 444 toneladas recolhidas em 2010, o 
que nos indica que estamos no caminho 
certo e temos feito as apostas acertadas”.

As Juntas de Freguesia/Uniões de 
Freguesias foram incansáveis e torna-
ram-se num dos parceiros fundamen-
tais, na mobilização de voluntários, 
população e associações locais.

O ambiente é uma das grandes preo-
cupações deste executivo. Esta iniciati-
va veio demonstrar o esforço votado à 
preservação da Natureza e dos espaços 
naturais existentes no concelho.

do kit do “Projeto Rios” (€60), para os 
primeiros 15 grupos inscritos (1 kit 
por grupo), e a formação de monitores 
(€60) para os primeiros 30 inscritos (1 
monitor por grupo). Todos podem par-
ticipar no “Projeto Rios”: empresas, es-

PROJETO RIOS

colas (desde o ensino pré-escolar até à 
universidade sénior), juntas de fregue-
sia, grupo de escuteiros, associações, 
famílias ou grupos de amigos, prevendo 
anualmente um tempo mínimo de dedi-
cação de 7 horas.
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Já abriu o Centro Municipal de Marcha e Corrida (CMMC) 
em Barcelos, uma parceria entre o Municipio de Barcelos e 
a Federação Portuguesa de Atletismo que pretende massi-
ficar a prática da marcha e corrida.

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel 
Costa Gomes, referiu que “o Município está empenhado 
em criar condições para a prática da atividade física, em 
geral, e da marcha e corrida, em particular, de forma a 
dar resposta às aspirações, necessidades e motivações da 
população do concelho e colabora com outras entidades, 
como a Federação Portuguesa de Atletismo, reabrindo as-
sim o Centro Municipal de Marcha e Corrida de Barcelos”.

A prática desportiva é um direito fundamental dos ci-
dadãos e cada vez mais importante e relevante na vida das 
populações, assumindo um papel importante na sua saú-
de e hábitos de vida, sendo, também por isso uma aposta 
para uma sociedade mais saudável.

O Centro Municipal de Marcha e Corrida é um local 
acreditado pelo Programa Nacional de Marcha e Corri-
da. Pode ser constituído por um conjunto variado de ins-
talações (centro de apoio ao praticante, percursos para 
marcha e corrida) onde os munícipes inscritos poderão 
realizar a sua atividade física, usufruindo de instalações 
seguras e preparadas especificamente para o desenvolvi-
mento da marcha e corrida. Em muitos destes centros, po-
derá também ter acesso a um acompanhamento por parte 
de um técnico especializado, que ajudará cada praticante.

O Auditório dos Paços do Concelho foi palco, de 6 a 8 de novem-
bro, do Congresso Internacional “O Animador Sociocultural no 
Século XXI – perfil, funções, âmbitos, metodologias, modelos de 
formação e projetos de intervenção”. A iniciativa reuniu cerca 
de 40 conferencistas, provenientes de Portugal, Espanha, Brasil 
e Itália e contou com cerca de 220 participantes.

O evento trouxe até Barcelos nomes relevantes no âmbito 
da animação sociocultural, como o homenageado pedagogo 
Marco Marchioni, personalidade profundamente empenhada 
na transformação do ser humano e do mundo, que recordou 
o facto de a animação sociocultural resultar do trabalho com 
pessoas e de o futuro passar pela capacidade de relação ape-
sar das diferenças.

Do elevado número de comunicações apresentadas nos 
painéis realizados, bem como dos debates ocorridos na maio-
ria das sessões do congresso, emerge um conjunto significati-
vo de conclusões. Verificou-se ser transversal a preocupação 
de adequar a formação e o papel do animador à complexi-
dade da realidade atual e às necessidades específicas dessa 
realidade. Um dos assuntos abordados foi a necessidade de 
mudança de paradigma social, uma mudança impulsiona-
da pelos princípios de atuação da Animação Sociocultural, 
através de uma colaboração criativa dos “cidadãos plurais”, 
fazendo-os refletir sobre o que querem para estar melhor, 
idealizar o seu bem-estar comum e procurar soluções criati-
vas para o atingir, criando movimentos em que todos possam 
colaborar. Abordou-se ainda a necessidade de se criar uma 
resistência perante as coisas que vivemos hoje, nomeada-
mente a crise social.

Houve ainda lugar para um momento de apresentação de 
experiências de animadores socioculturais que contribuiram 
para uma profícua partilha de experiências e aprendizagens 
ao nível das metodologias e dos meios de intervenção.

Ainda no âmbito deste congresso foi constituída uma co-
missão para a criação da Rede Lusófona de Animação Socio-
cultural e Animadores Socioculturais.

••••••
AÇÃO SOCIAL

••••••
DESPORTO

BARCELOS RECEBEU 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
ANIMADORES SOCIOCULTURAIS

REABRIU O CENTRO MUNICIPAL 
DE MARCHA E CORRIDA DE 
BARCELOS PARA A NOVA 
ÉPOCA DESPORTIVA
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MUNICÍPIO DE BARCELOS VOLTA A ADERIR À
SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE
O Município de Barcelos voltou a aderir, este ano, à Semana Europeia da Mobilidade, uma iniciativa da Agência Portuguesa do 

Ambiente, cujo lema de 2015 foi “Escolhe. Muda. Combina.” Uma semana que teve como objetivo principal a reflexão da variedade dos 

meios de transporte à disposição e da forma como eles podem ser combinados, atitudes essenciais para continuarmos a proteger o 

meio ambiente e a adotar hábitos de vida saudável contribuem para uma melhor qualidade de vida, “mente sã, em corpo são”.

A exposição “Silêncio! Vamos falar de ruído” marcou o arran-
que do programa delineado pelo Município, no dia 16 de se-
tembro, na Sala Gótica dos Paços do Concelho. À noite houve 
lugar para um passeio guiado pelo Centro Histórico, com par-
tida no Largo da Porta Nova.

O dia 17 de setembro foi subordinado ao tema “Barcelos 
acessível por um dia”, e durante todo este dia, em vários pontos 
da cidade e em simultâneo, tiveram lugar diversas atividades: 
um percurso para pessoas com mobilidade reduzida, com saída 
do Posto de Turismo, numa extensão de 1 km, um passeio na 
cidade em tuk tuk elétrico para a população em geral; uma cor-
rida de diferentes meios de transporte: a pé, de carro de com-
petição, de bicicleta de forma a perceber qual dos meios seria 
o mais rápido e eficaz em hora de ponta. Esta corrida contou 
com o maratonista Carlos Sá, João Matias, campeão sub 23 de 
ciclismo, e  André Silva, campeão nacional de drift 2014.

Durante os dias 17, 18 e 19 de setembro, no Largo Doutor 
Martins Lima, realizou-se o concerto “Harmos Plural.” Este é já 
um dos mais relevantes projetos artísticos e culturais da Europa, 
reunindo artistas das melhores escolas de arte do mundo.

No dia 18, decorreu um 
passeio noturno de bicicle-
tas antigas – cycle chic ou 
clássicos. No dia seguinte, na 
Avenida da Liberdade, esteve 
patente uma exposição de 
veículos sustentáveis e mo-
dos suaves. Também fez parte 
do programa um passeio de 
bicicletas pela cidade de Bar-
celos e uma subida em balão 
de ar quente.

O dia 20 de setembro foi dedicado ao desporto ao ar livre, 
no Parque da Cidade, com uma mega aula de Zumba, entre 
outros desportos amadores.

No dia 21, os alunos de várias escolas do concelho tiveram 
a oportunidade de participar numa ação designada “Educa-
ção para a mobilidade” com a colaboração da PSP . À noite,  
no Largo Doutor Martins Lima, houve lugar para uma sessão 
cinema ao ar livre com “Rasgar o Céu”.

Ainda no dia 21 realizou-
-se uma campanha de sensibi-
lização para o envelhecimento 
e as dificuldades de mobilida-
de, na Câmara Municipal.

Entre 16 e 22 de setem-
bro, os munícipes puderam 
utilizar livremente bicicletas 
pela cidade, requisitando-as 
no Posto de Turismo.



« CIDADANIA  .  DEZEMBRO ' 1526

CIDADANIA

O Município de Barcelos promoveu no dia 28 de novembro, 
mais uma ação de reflorestação de espécies autóctones 
no Monte do Cresto, freguesia de Aldreu, de forma a as-
sinalar o Dia da Floresta Autóctone e para evidenciar a 
importância da conservação das florestas naturais.

Esta ação pretende dar continuidade ao projeto de re-
florestação elaborado pelo Município, iniciado há três anos, 
com o objetivo de reflorestar uma extensa área ardida. 

••••••
NOTÍCIAS

••••••
AMBIENTE

••••••
JUVENTUDE

Portugal arrecadou duas medalhas de ouro no Campeonato 
Europeu de Armas Históricas. Foram oito dias de competi-
ção com 230 campeões, em representação de 23 países, que 
estiveram em Barcelos a disputar mais de 20 disciplinas de 
tiro com armas históricas, desde armas de mecha, pistolas de 
duelo, revólveres, pistolas, arcabuzes e espingardas militares, 
espingardas de caça menor, de percussão e de pederneira.

De destacar a medalha de Bronze para Portugal em Kuni-
tomo para o coletivo João Faria, Carlos Santos e Adelino Ro-
cha. Carlos Cunha acabou por sagrar-se campeão da Europa 
em Kuchenreuter Replica. O atleta português classificou-se 
em 1º lugar com 98 pontos e, em 3º lugar, classificou-se mais 
um atleta português, João Faria, com 97 pontos.

Portugal sagrou-se também Campeão Europeu por equi-
pas, em Forsyth, com 291 pontos, batendo por um ponto o re-
corde europeu, que pertencia à Alemanha desde 2007. A equi-
pa portuguesa foi constituída pelos atletas João Faria, Carlos 
Cunha e Adelino Rocha.

A Câmara Municipal de Barcelos, através do Pe-
louro da Juventude, realizou, de 17 de novembro 
a 2 de dezembro, um programa sobre compor-
tamentos de risco, no âmbito do projeto “Agar-
ra-te à Vida”. A iniciativa contou com diversas 
atividades que pretenderam sensibilizar os jo-
vens, e a população em geral, para a prevenção 
das toxicodependências e para a educação se-
xual e ainda assinalar o Dia Mundial do Não Fu-
mador e o Dia Mundial de Luta Contra a SIDA.

O programa incluiu um conjunto de ses-
sões educativas do Projeto “Agarra-te à Vida”, 
na Casa da Juventude, alusivas ao tabagismo, 
à SIDA e à sexualidade juvenil, e várias ações 
de sensibilização no Teatro Gil Vicente.

PORTUGAL ARRECADOU 
DUAS MEDALHAS DE OURO

AGARRA-TE À VIDA

REFLORESTAÇÃO  
EM ALDREU NO DIA DA 
FLORESTA AUTÓCTONE
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A Feira das Artes e Ofícios e Produtos 
Tradicionais da Eurorregião, que decor-
reu no dia 11 de outubro, no Campo da 
Feira de Barcelos, foi um sucesso. Ape-
sar da chuva que se fez sentir ao longo 
do dia, muitos foram os barcelenses e 
forasteiros que aproveitaram para visi-
tar esta Feira rica e diversificada. Aqui 
não faltaram os famosos enchidos, o 
pão quente, as compotas, os legumes, o 
figurado, os bordados, entre outros ar-
tigos que fizeram as delícias dos que a 
visitaram.

Esta ação aconteceu em Barcelos, 
em virtude de ser o espaço onde se lo-
caliza o Centro de Mercados da Eurorre-
gião, em virtude das responsabilidades 
históricas que Barcelos tem neste pata-
mar das feiras e mercados tradicionais, 

uma vez que possui uma feira-tipo de 
como um evento dinamiza, promove e 
alavanca o desenvolvimento territorial.

As Feiras são mercados vivos da cul-
tura rural, dos produtos da terra, do ar-

tesanato, das tradições gastronómicas e 
palcos onde os produtos de excelência 
encontram a sua base identitária.

Em Barcelos, existe desde janeiro de 
2013 o Centro de Promoção do Mercado 
Tradicional, sediado nas instalações do 
Posto de Turismo de Barcelos, sito no Lar-
go Dr. José Novais, nº27, que tem a seu car-
go a promoção e salvaguarda do conceito 
de Mercado Tradicional e dos produtos 
regionais de excelência da Eurorregião. 
Uma estrutura financiada pelo projeto 
Eixo Interior, desenvolvida ao abrigo do 
POCTEP com o apoio do FEDER.

O Projeto Eixo Interior é uma parce-
ria entre o Eixo Atlântico, Município de 
Barcelos, Município de Sarria, Municí-
pio de O Barco de Valdeorras e Diputa-
ción provincial de Ourense.

FEIRA DAS ARTES E OFÍCIOS E PRODUTOS TRADICIONAIS 
DA EURORREGIÃO SUPEROU AS EXPECTATIVAS

“Recuperamos o nosso passado, recuperamos a história dos vossos 
avós e dos vossos bisavós” foram as palavras proferidas pelo Presi-
dente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, no dia 
25 de setembro, na inauguração do engenho da Casa da Azenha, na 
qual estiveram presentes mais de meia centena de crianças.

Inserido nas comemorações das Jornadas Europeias do Patri-
mónio, ao fim de trinta anos de inatividade, o engenho da Casa da 
Azenha volta a funcionar.

Com o engenho recuperado vai ser possível fazer demonstra-
ção de como ao longo dos séculos e de uma forma pré-industrial 
se procedia à moagem dos cereais, nesta região, essencialmente 
do milho e do centeio.

Visitas Guiadas para grupos escolares e grupos organiza-
dos:  Os visitantes poderão observar o sistema em funcionamen-
to e verificar o modo de produção da farinha. Na sala do 1º andar, 
onde funciona o Help Point para os peregrinos que viajam até 
Santiago, decorre uma pequena mostra sobre os diversos tipos de 
engenhos hidráulicos existentes no rio Cávado.

••••••
POLÍTICA DE PROXIMIDADE

INAUGURAÇÃO DO ENGENHO 
DA CASA DA AZENHA

“ RECUPERAMOS  
O NOSSO PASSADO”
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••••••
AMBIENTE EDUCAÇÃO

••••••
CULTURA

A 28ª edição do Festival de Teatro de Barcelos chegou 
ao fim, no dia 29 de novembro, no Teatro Gil Vicente, e 
contou com a presença da vereadora da Cultura, Elisa 
Braga. O Festival, como vem sendo habitual, contou com 
o apoio da Câmara Municipal de Barcelos, no seguimen-
to da política deste executivo no incentivo às artes e cul-
tura do concelho.

A 28.ª edição do Festival de Teatro de Barcelos decor-
reu entre 2 de outubro e 29 de novembro e teve como ob-
jetivo principal dinamizar a troca de experiências entre 
grupos, desenvolver a arte dramática e promover novos 
projetos teatrais, e ainda atrair novos públicos para esta 
arte tão enraizada no nosso concelho e país.

A edição deste ano do Festival de Teatro contou com a 
presença de 12 grupos, oito dos quais do concelho de Bar-
celos. De fora do concelho, marcaram presença A Nova 
Comédia Bracarense, O Grupo Mérito Dramático Avinten-
se, Avai Teatro e Teatro Experimental de Mortágua.

A Câmara Municipal de Barcelos colaborou na imple-
mentação do Programa Eco-Escolas durante o ano letivo 
2014/2015 e, como tal, foi reconhecida como “Município 
Parceiro Eco-Escolas 2015”, com a atribuição da Bandeira 
Verde Eco-Escolas à EB1/JI do Aldão e à Escola Profissional 
Profitecla.

O Eco-Escolas é um programa internacional, coordenado 
em Portugal pela Associação Bandeira Azul, que se destina a 
todos os graus de ensino (do pré ao superior). A sua metodo-
logia inspirada nos princípios da Agenda 21 local, visa garantir 
a participação das crianças e jovens na tomada de decisões, 
envolvendo-os assim na construção de uma escola e de uma 
comunidade mais sustentáveis.

O programa desenvolve ainda um diversificado conjunto de 
iniciativas para a rede sob a forma de projetos, desafios e con-
cursos às quais as escolas inscritas poderão aderir.

A Câmara Municipal de Barcelos, através do pelouro da Ação So-
cial, associou-se à “Onda Rosa”, inserida na Campanha de Luta 
Contra o Cancro da Mama, da Liga Portuguesa contra o Cancro.

Durante o mês de outubro, a cidade ficou mais colorida; as 
montras das lojas comerciais, as ruas e os principais edifícios pú-
blicos entraram nesta “Onda Rosa” e foram enfeitados com gran-
des laços cor de rosa para que este dia não passasse despercebido.

Esta iniciativa contou com a parceria de várias instituições e 
pretendeu “colorir” ruas, objetos, pessoas e redes sociais da cor 
que tão bem simboliza a mulher.

ONDA ROSA

••••••
SOLIDARIEDADE

A Escola Secundária Alcaides de Faria foi distinguida 
com um prémio monetário designado por “Obrigado 
Especial” no valor de 3500 euros, inserido no Proje-
to “Energia com Vida”, que decorreu no passado dia 
3 junho, no Museu da Eletricidade, em Lisboa. Foram 
60 os alunos que se deslocaram até á capital, com o 
apoio da Câmara Municipal de Barcelos, para a ce-
rimónia. A ESAF foi distinguida em duas categorias: 
escola solidária, juntamente com 9 escolas, e superes-
cola, tendo sido uma das 3 reconhecidas, tendo sido o 
prémio entregue à ESAF como a melhor, confirmando 
assim o seu valor, trabalho e empenho.

Além do valor monetário, o diretor da escola, Ma-
nuel David Lourenço, recebeu ainda um estandarte 
“Escola Distinguida 14-15”, um troféu “energia com 
Vida” e um diploma.

ESAF – A MELHOR ESCOLA  
NO EVENTO FINAL “ENERGIA COM 
VIDA, ESCOLAS SOLIDÁRIAS”

CÂMARA DE BARCELOS 
RECONHECIDA COMO “MUNICÍPIO 
PARCEIRO ECO-ESCOLAS 2015”

28ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO 
FOI UM SUCESSO
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••••••
ARTESANATO

O Estádio Cidade de Barcelos foi o local escolhi-
do para, mais uma vez, uma formação levada a 
cabo pelo pelouro do Ambiente desta vez dedi-
cada ao tema dos “Germinados, Micro verdes e 
Mini legumes”. A formação teórico e prática so-
bre “Germinados, Micro verdes e Mini legumes”, 
que foi orientada por José Pedro Fernandes.

Hoje em dia, cada vez mais se ouve falar 
nestas palavras: Germinados, Micro verdes e 
Mini legumes, pois nos variadíssimos livros, 
programas de televisão e sítios na Internet são 
constantemente referidos e muitos usados na 
confeção de variados pratos culinários. Os for-
mandos tiveram a oportunidade de conhecer o 
que são germinados, micro verdes e mini legu-
mes, as suas diferenças, a sua importância e va-
lor nutritivo na nossa alimentação bem como 
os diferentes modos de produção caseiros. 

••••••
AMBIENTE

••••••
TURISMO

FORMAÇÃO “GERMINADOS, MICRO VERDES E MINI LEGUMES”

É longa a tradição no concelho de tecer e de bordar. Das mãos 
destes artesãos saem verdadeiras obras de arte. É uma arte 
única e à qual o Município de Barcelos tem vindo a dedicar 
toda a sua atenção e dedicação. As bases já foram lançadas e 
brevemente teremos o processo de certificação do Bordado de 
Crivo da Carreira concluído. 

Foram milhares os visitantes que a Torre Medieval recebeu 
para apreciarem a exposição “A Arte do Bordado de Crivo de S. 
Miguel da Carreira”. Uma mostra que visou retratar e rememo-
rar a história e o processo desta produção singular do concelho 
de Barcelos, que tem elencada a sua identidade na freguesia de 
S. Miguel da Carreira e freguesias vizinhas.   

A Gala, que se realizou no dia 24 de outubro, contou com 
a participação de 17 candidatas, de 11 freguesias distintas. 
As candidatas subiram ao palco três vezes para desfilar, 
traje tradicional, traje casual e vestido de noite, numa sala 
repleta de espectadores. Um evento animado e repleto de 
glamour que contou com a animação dos “The Classic”, 
acompanhados pela Escola de Música da Banda Musical 
de Oliveira; da Academia de Dança Rosália Ferreira; e da 
Companhia de Teatro Amigos do Pato. 

O prémio simpatia foi entregue à candidata Diana Dias 
(Galegos S. Martinho); o de fotogenia à candidata Alexandra 
Lopes (Cristelo), a candidata de Arcozelo, Ana Luísa Martins, 
foi escolhida para 2ª dama de honor e o prémio 1ª dama de 
honor, foi atribuida a Bruna Martins, também da freguesia de 
Arcozelo. O prémio mais aguardado, a Rainha das Vindimas, 
foi arrecadado por Vânia Costa, da freguesia de Manhente. 

A ARTE DO BORDADO DE CRIVO 
DE S. MIGUEL DA CARREIRA

II GALA DE ELEIÇÃO 
 RAINHA DAS VINDIMAS
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••••••
TURISMO

••••••
EDUCAÇÃO

O IV Concurso Esplanadas, que decorreu de julho 
a setembro, contou com mais de duas dezenas de 
espaços a concurso nos quais foram avaliados entre 
outros critérios, a qualidade, o dinamismo, o servi-
ço, a comodidade, a decoração e a criatividade. Os 
objetivos centrais deste concurso foram reforçados 
este ano com a cada vez maior cultura de rua e di-
namismo que estes tem trazido ao centro históri-
co da cidade, configurando-se estes espaços como 
argumentos incontornáveis de atração ao espaço 
urbano. O Júri do IV Concurso de Esplanadas classi-
ficou em 2º lugar Historial Café, 3º The World Needs 
Nata, 4º A Colonial, 5º Storia del Caffé, 6º Turismo 
Lounge, 7º Daisy, 8º Café Santiago.

GALLIANO  VENCE CONCURSO DAS ESPLANADAS

Um programa promovido pelo pelouro 
da Educação e que contou com a par-
ticipação dos estabelecimentos de ensi-
no, assinalando o Centenário da Teoria 
Geral da Relatividade, onde a Ciência 
foi o mote, contemplando, de 23 e 28 de 
novembro, diversas atividades:  leituras 
encenadas, jogos e campeonatos, expe-
riências científicas, exposições e ses-
sões de cinema e diversos ateliês, tais 
como, “Histórias com ciência à mistura”, 
com o geólogo e contador de histórias 
Rui Ramos e “3… 2…1… Ciência!!!” pelo 

Laboratório da Li que esteve, no dia 28 
de novembro, na Biblioteca Municipal, 
para dinamizar a oficina para pais e fi-
lhos (6 a 12 anos), “Ciência em Família”. 

Ao longo destes dias decorreram, 
também, diversas palestras científicas, 
entre as quais, “Sistema Portátil para 
Determinação do Tipo de Sangue”, pela 
cientista barcelense Ana Ferraz; a pales-
tra com o tema “Ótica e Visão” apresen-
tada pelas professoras Madalena Lira 
e Sandra Franco, da Universidade do 
Minho, a iniciativa “Luz e Cor” que foi 

coordenada pela Prof. Susana Costa, da 
Universidade do Minho. 

Sendo esta iniciativa do pelouro da 
Educação, através da Biblioteca Munici-
pal e da Rede de Bibliotecas Escolares, o 
Livro teve um grande destaque durante 
toda a “Semana da Ciência” com a parti-
cipação dos escritores Pedro Seromenho, 
que se deslocou à EB de Fragoso e Beatriz 
Lamas Oliveira que apresentou o livro “O 
Mocho Sábio” nas Bibliotecas Escolares 
de Manhente, Gonçalo Nunes, Centro Es-
colar de Gilmonde e de Barqueiros. 

SEMANA DA CIÊNCIA EM BARCELOS

A ARTE DO BORDADO DE CRIVO 
DE S. MIGUEL DA CARREIRA
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Promover o vinho, as suas qua-
lidades como parte integrante 
da dieta mediterrânica e cujo 
consumo moderado é salutar 
foi um dos objetivos essenciais 
deste II Seminário “O Vinho 
e a Saúde”, que teve lugar no 
Teatro Gil Vicente, no dia 11 de 
novembro. Uma iniciativa que 
veio reforçar a importância do Vinho Verde e o seu potencial 
como argumento turístico nacional e onde se lançaram vários 
alertas para os potenciais perigos do seu consumo excessivo.

A sessão contou com quatro oradores, a saber: Francisco 
Rico, vice-presidente do Instituto da Vinha e do Vinho; José 
Miranda, enólogo; Carla Gonçalves, Associação Portuguesa de 
Nutricionistas; Rui Brito, Comandante do Destacamento do 
Comando da GNR de Barcelinhos.

A Câmara Municipal de Barcelos, através do pelouro do Des-
porto, realizou, nos dias 12, 19 e 20 de setembro a III Radical 
Cup Benjamins e a I Radical Cup Traquinas, no Parque Radical 
de Arcozelo. Na final, foram entregues os prémios aos vence-
dores e a todos os participantes.

Na III Radical Cup Benjamins, os resultados foram: 1º Gil 
Vicente FC, 2º ND Os Andorinhas, 3º EA Sporting, 4º Basquete 
CB, 5º Marca, 6º UDS Veríssimo.

Na I radical Cup Traquinas, os resultados foram: 1º Gil Vi-
cente FC, 2º NARC Alheira, 3º AD Esposende, 4º EF Fintas, 5º 
FC Ferreirense, 6º UDS Veríssimo.

Em tempo de vindimas, o pelouro do Turismo e Artesanato 
da Câmara Municipal de Barcelos, levou até à Torre Medie-
val uma exposição coletiva intitulada “Retratos Artísticos 
da Tradição da Vindima”, que juntou 52 peças de 33 artesãos.

Esta exposição, subordinada ao tema da vindima, teve 
como objetivo promover a ligação das produções artesa-
nais locais a esta tradição que marca o quotidiano do ter-
ritório nesta época do ano.

••••••
DESPORTO

••••••
CULTURA

••••••
TURISMO

RADICAL CUP TRAQUINAS E BENJAMINS

II SEMINÁRIO
O VINHO E A SAÚDE

RETRATOS ARTÍSTICOS
DA TRADIÇÃO DA VINDIMA

Uma exposição marcante e cheia de ilusões, onde se junta a 
pintura, a cerâmica e o imaginário. A exposição “O Principezi-
nho”, de Clara de Sousa Vicente, coloriu a Galeria Municipal de 
Arte de Barcelos e atraiu inúmeros visitantes que, mesmo sem 
querer, se deixaram transportar e recordaram a mensagem tão 
poderosa da história do livro “O Principezinho”. Clara de Sousa 
Vicente deu a esta exposição diversos toques de vida e de amor, 
bem patentes na forma como se exprime pelos traços e pelos 
materiais que completam esta obra. 

O “PRINCIPEZINHO” 
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Um programa de sucesso e que recebe, sempre, o número máximo de inscritos. 

Uma iniciativa em que o único objetivo é promover os percursos pedestres de 

pequena rota, ao longo do concelho.

••••••
TURISMO

PROGRAMA “CAMINHAR  
PARA CONHECER BARCELOS” 

Um passeio de elevada beleza patrimonial e 
ambiental deixou os cerca de 60 participantes 
maravilhados com os recursos naturais exis-
tentes no concelho de Barcelos e particular-
mente na área geográfica (Creixomil, Mariz e 
Vilar do Monte), entre ribeiros e moinhos, po-
ças e aquedutos de regadio, matas e floresta 
ripícola e culminou com um magusto.

O TRILHO DOS MOSTEIROS
Uma iniciativa conjunta do Município de Bar-
celos - pelouro do Turismo e da Direção Re-
gional de Cultura Norte – Mosteiro de Tibães.

O percurso, que teve início no Mosteiro 
de Palme, atravessou 7 freguesias, quatro 
das quais no concelho de Barcelos (Aldreu, 
Fragoso, Tregosa e Durrães), uma no con-
celho de Esposende (Forjães), e duas no 
concelho de Viana do Castelo (Barroselas e 
Carvoeiro). 

TRILHO MAÇÃ PORTA DA LOJA
Contou com a adesão de cerca de 60 parti-
cipantes, teve início na freguesia de Campo 
e terminou em Roriz, passando por Couto, 
Alvito S. Pedro e Alvito S. Martinho, e termi-
nou com uma visita a um pomar biológico de 
maçã porta da loja em Roriz, onde foi possível 
perceber as principais características dife-
renciadoras desta maçã autóctone da região.

TRILHO DA CASTANHA

A Rota da Vinha e do Vinho contou com 
pessoas oriundas de todo o Norte de Por-
tugal, Lisboa e cidadãos de nacionalidade 
polaca. Uma iniciativa que procura esti-
mular a descoberta do concelho através do 
seu património vitivinícola, promover a sua 
valorização e também dar a conhecer os vi-
nhos produzidos em Barcelos, as técnicas e 
saberes que cada Adega encerra.

ROTA DA VINHA E DO VINHO
A exposição de pintura “Insustentável Le-
veza” de Helena de Medeiros esteve patente 
na Sala Gótica e no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho.

“INSUSTENTÁVEL LEVEZA”  
DE HELENA DE MEDEIROS

••••••
CULTURA

A segunda edição deste ano do Festival "Às 
3 Pancadas" aconteceu e encheu a Central 
de Camionagem de Barcelos.

Mais uma vez, com muita música e ani-
mação e entrada gratuita. "Às 3 Pancadas" 
é um movimento multicultural, que come-
çou por realizar eventos relacionados com 
o Hip Hop. O Concurso de MC & BEATBOX é 
o seu ponto fulcral e essência.

••••••
JUVENTUDE

ÀS 3 PANCADAS

••••••
AMBIENTE

Cerca de 60 crianças dos 3º e 4º anos, do 
Centro Escolar de Lijó, visitaram a Estação 
de Tratamento de Água de Areias de Vi-
lar, numa iniciativa da Águas do Norte, em 
parceria com o pelouro do Ambiente da Câ-
mara Municipal de Barcelos, que pretendeu 
comemorar o Dia Nacional da Água e per-
mitir aos visitantes o contacto direto com o 
processo de tratamento da água, que diaria-
mente utilizam nas tarefas mais rotineiras 
do seu dia a dia.

VISITA À ETA DE 
AREIAS DE VILAR



« CIDADANIA  .  DEZEMBRO ' 1534

VIVER BARCELOS

••••••
CULTURA

Diversos grupos de alunos do ensi-
no secundário comemoraram o dia 
de S. Martinho, de forma diferen-
te, rodeados de arte e aprendendo 
a moldar, a pintar e a  decorar um 
mini assador de barro. 

O assador de castanhas é uma 
peça emblemática da Olaria de Barce-
los, ainda produzida atualmente em 
várias oficinas do concelho, no entan-
to desconhecida para algumas crian-
ças e jovens.

Neste contexto festivo, o Museu 
de Olaria convidou a comunidade 
escolar a participar nesta atividade 
que pretende dar continuidade a 
esta importante tradição.

UM DIA DE  
S. MARTINHO
DIFERENTE NO  
MUSEU DE OLARIA

••••••
TURISMO

Dom Carlos (Galo Recheado no forno), 
Galliano (Galo à peregrino) e Pedra Fu-
rada (Galo recheado no forno à moda de 
Barcelos) foram os grandes vencedo-
res da décima edição do concurso Galo  
Assado, conquistando a categoria de 
Galo de Ouro, face à excelência das com-
posições apresentadas a concurso.

O júri do concurso composto pelo 
Chefe Eduardo Vinagre, pelo Chefe Fe-
liciano Silva e pelo famoso João Carlos 
Silva, que veio propositadamente de S. 
Tomé e Príncipe para integrar a equipa 
de jurados deste concurso, visitou e ava-
liou os restaurantes, atribuindo ainda a 
categoria de Galo de Prata ao restaurante 
Solar Real, Vera Cruz, Muralha e Chuva, 
enquanto que com o título de Galo de 
Bronze, ficaram Babette, Casa dos Ar-
cos, Papas da Língua, Sonho do Cávado 

e Pérola da Avenida. O júri entendeu 
ainda distinguir o restaurante Pedra 
Furada com o Prémio Especial do Júri, 
pela categoria e excelência apresentada, 
bem como o restaurante Galliano com 
o prémio inovação pela criatividade e 
junção de conceitos, imagem e sabores 
presentes no prato “O galo peregrino”.

EXCELÊNCIA E EQUILÍBRIO MARCAM 
DÉCIMO CONCURSO DO GALO ASSADO

A Sala da Capela do Museu de Olaria re-
cebe, até  10 de janeiro de 2016, a exposi-
ção VacceArte, com réplicas inspiradas 
na arte do povo vacceo.

A mostra expositiva VacceArte, or-
ganizada pelo Centro de Estudios Vac-
ceos “Frederico Wattenberg” da Uni-
versidade de Valladolid em colaboração 
com a Associação Portugal à Mão, tem 
como vocação fazer chegar a todos o 
património cultural que encerra a Zona 
Arqueológica de Pintia em Padilla de 
Duero/Peñafiel (Valladolid) e visa dar a 
conhecer a cultura pré-romana muito 

presente e marcante na Península Ibé-
rica, de modo que se veja recuperada a 
memória do povo vacceo que proporcio-
nou, desde há 2500 anos, algumas das 
marcas de identidade mais genuínas do 
espaço central da bacia do Douro. 

Esta exposição, que iniciou no Mu-
seu do Côa e agora estará patente em 
Barcelos, tem como temática principal 
o Bestiário Vacceo. “Num desafio difí-
cil, mas deveras motivador”, segundo as 
palavras da vereadora da Cultura, Elisa 
Braga, estabelece-se nesta exposição um 
diálogo entre dois mundos diferentes - o 

académico e o dos artistas – o primeiro 
aqui consubstanciado pela narrativa 
discursiva dos arqueólogos ilustrada 
pelos achados arqueológicos das esca-
vações da região de Tarragona, e o se-
gundo, pelos artistas/artesãos, ilustrado 
com peças representativas do bestiário.

Ainda na busca desta relação entre 
o Bestiário Vacceo e o Figurado de Bar-
celos, terão lugar workshops, até 9 de 
janeiro de 2016, em que os barristas de 
Barcelos e artistas convidados, inter-
pretarão, em conjunto, peças relaciona-
das com a temática da exposição.

INAUGURAÇÃO EXPOSIÇÃO “BESTIÁRIO VACCEO”



Saudação a 2016
Banda Musical de Oliveira
Teatro Gil Vicente 
03 janeiro

Hora: 18h00
Entrada: Gratuita
Bilhetes: tgv@cm-barcelos.pt  
ou 253809694 

Concerto de Ano Novo
Conservatório de Música de Barcelos
09 janeiro

Hora: 18h30
Entrada: Gratuita

MARQUE NA AGENDA

Cantares dos Reis
Grupos Folclóricos do Concelho
Largo da Porta Nova
10 janeiro
Hora: 15h00
Entrada: Gratuíta

Ambiente / Formações
Formação|Produção doméstica de 
cogumelos 22 janeiro

Formação|Horta em vasos e floreiras
19 fevereiro 

Formação|Controlar as pragas e 
doenças da horta 18 março

Hora: 10h00 – 18h00
Estádio Cidade Barcelos

Dia Internacional  
das Florestas
17 de março
Plantação de árvores, em zonas a 
definir, com escolas ou instituições do 
concelho. 

Ação de Sensibilização 
Ambiental de Rua
19 de março
Avenida da Liberdade entre as 10h00 
e as 12h00.                
Oferta de plantas aromáticas e 
medicinais à população. O Município 
disponibilizará gratuitamente cerca de 
500 plantas aromáticas e medicinais.

7 Prazeres  
da Gastronomia
II Edição do Fim de Semana da Lampreia

Semana gastronómica do Galo 

e das Papas

Harmos Classical 
Festival Harmos
Teatro Gil Vicente 
Salão Nobre
09 a 12 março

Minhotas no Artesanato 
de Barcelos
Torre Medieval e Posto de Turismo
11 de março a 24 de abril
Exposição coletiva que retrata a 
variedade e excelência do trajes das 
mulheres minhotas ao longo do tempo.

Entrada: Gratuita

Carnaval Popular de Barcelos
05 a 09 de fevereiro 
Carnaval Popular em Barcelos que conta com desfiles das Escolas; Folclore da 
China; Desfile de Gigantones e Zés Preiras; Concurso de máscaras, Animação 
Noturna e Concerto Carnavalesco

Mostra do Folar  
da Páscoa
24 a 26 de março

Programa “Caminhar 
para conhecer Barcelos” 
- 1ª Etapa “Trilho da 
Olaria Tradicional
12 de março

Local: Posto de Turismo (saída)
Hora: 8h30 às 13h00




